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Voorwoord
Eneco is voornemens om in samenwerking met Vrijstad Energie om 6 tot 9 windturbines
bij Culemborg te realiseren. De bouw en het gebruik van deze voorziening kan effecten
hebben op beschermde soorten planten en dieren, beschermde natuurgebieden en
Natuurnetwerk Nederland.
Bosch & Van Rijn heeft Bureau Waardenburg opdracht verstrekt om de effecten op
beschermde natuurwaarden in beeld te brengen en aan te geven op welke wijze negatieve
effecten kunnen worden beperkt.
Dit rapport is te beschouwen als de oriëntatiefase van de habitattoets, zoals omschreven
in de Wet natuurbescherming (artikelen 2.7 t/m 2.9) en vormt een “nee, tenzij-toets” ten
aanzien van Natuurnetwerk Nederland.
Aan de totstandkoming van dit rapport werkten mee:
Roland van der Vliet
Lizanne Jeninga

projectleiding, rapportage
rapportage

Genoemde personen zijn door opleiding, werkervaring en zelfstudie gekwalificeerd voor de
door hen uitgevoerde werkzaamheden. Het project is uitgevoerd volgens het
kwaliteitshandboek van Bureau Waardenburg. Het kwaliteitsmanagementsysteem van
Bureau Waardenburg is ISO gecertificeerd.
Vanuit Bosch & Van Rijn werd de opdracht begeleid door de heer Disco. Wij danken hem
voor de prettige samenwerking. De heer Sloots stelde namens de Natuur- en Vogelwacht
Culemborg e.o. (NVWC) data beschikbaar waarvoor onze hartelijke dank.
Disclaimer
De studie betreft een beoordeling van de huidige aanwezigheid van beschermde soorten
planten en dieren. Deze beoordeling is gebaseerd op bronnenonderzoek, veldonderzoek
en deskundigenoordeel. Veldonderzoek is altijd een momentopname. Bureau
Waardenburg waarborgt dat het onderzoek is uitgevoerd door deskundige onderzoekers
volgens de gangbare standaardmethoden. Het bureau is niet aansprakelijk voor
waarnemingen van soorten door derden en waarnemingen die na afronding van de studie
bekend worden gemaakt.
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1
1.1

Inleiding
Aanleiding en doel
Eneco is voornemens om in samenwerking met Vrijstad Energie om 6 tot 9 windturbines
bij Culemborg te realiseren. De bouw en het gebruik van deze voorziening kan effecten
hebben op beschermde natuurwaarden. In voorliggend rapport worden de effecten van vier
verschillende inrichtingsalternatieven beschreven. Hierbij is rekening gehouden met de
Wet natuurbescherming (kortweg: Wnb) en natuurbeleid en is onderzocht hoe de bouw en
het gebruik van de geplande windturbines zich verhoudt tot:
• Natura 2000-gebieden (Hoofdstuk 2 van de Wnb);
• Beschermde soorten (Hoofdstuk 3 van de Wnb);
• het Natuurnetwerk Nederland (NNN; voormalig EHS);
• het provinciaal natuurbeleid.
Voor een nadere uitleg van het wettelijk kader, zie bijlage 1. In voorliggend rapport is geen
aandacht besteed aan eventuele overtreding van verbodsbepalingen genoemd in
Hoofdstuk 4 van de Wnb: ‘Houtopstanden, hout en houtproducten’ (voorheen de Boswet).
Dit rapport borduurt voort op de conclusies als geformuleerd in Hille Ris Lambers (2018)
voor deze specifieke voorziening. Deze luidden dat:
- met name meer informatie nodig is over het gebiedsgebruik en vliegbewegingen van
vleermuizen en vogels;
- nader veldonderzoek nodig is naar verblijfplaatsen, dichtheden, foerageerroutes en
gebiedsgebruik van vleermuizen in de omgeving van de beoogde turbinelocaties;
- nader veldonderzoek nodig is naar gebiedsgebruik en vliegbewegingen van vogels in de
omgeving van het plangebied.
In dit rapport wordt verslag gedaan van bronnen- en/of veldonderzoek , bepaling van de
effecten op beschermde natuurgebieden (Natura 2000-gebieden), beschermde soorten
planten en dieren en op het NNN en mogelijkheden voor mitigatie van deze effecten.
Het doel is te bepalen of de ingreep kan 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 ontheffing (Hoofdstuk 3 van de Wnb), vergunning (Hoofdstuk 2 van de Wnb)
en/of toestemming (NNN) 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 een oriëntatiefase (voortoets).

1.2

Leeswijzer
Hoofdstuk 2 geeft de ecologische karakteristieken van vijf verschillende, potentiële,
planlocaties binnen de gemeente Culemborg. Hoofdstukken 3 t/m 6 bevatten een
omschrijving van het plangebied dat uiteindelijk gekozen is, het beoogde project, de
aanpak van de beoordeling van effecten van het windpark in het kader van de
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natuurwetgeving, de beschermde gebieden in (de omgeving van) het plangebied en van
de toegepaste methoden en gebruikte bronnen. Vervolgens is in hoofdstuk 7, 8 en 9 het
gebiedsgebruik en verspreiding van vogels, vleermuizen en overige beschermde soorten
in en om het plangebied beschreven. In hoofdstukken 10 en 11 worden de effecten van de
ingreep op beschermde soorten en gebieden bepaald. De effecten worden in hoofdstuk 12
en 13 beoordeeld in het kader van relevante natuurwetgeving. In hoofdstuk 14 is de
effectbepaling van het Natuurnetwerk Nederland opgenomen. De overkoepelende
conclusies en aanbevelingen voor mitigerende maatregelen voor de onderzochte
alternatieven zijn beschreven hoofdstuk 15. Op basis van deze bevindingen en meer wordt
in hoofdstuk 16 tenslotte het voorkeursalternatief (VKA) besproken.
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2
2.1

Afweging van vijf potentiële planlocaties
Algemene beschrijving voornemen
Het huidige plangebied is het resultaat van een afweging van diverse andere potentiële
planlocaties binnen de gemeente Culemborg. In de afweging speelden behalve ecologie
ook andere beleidsvelden mee. In dit hoofdstuk worden de effecten op ecologie van de vijf
potentiële locaties op een rij gezet. Deze betreffen: 1. het mogelijke effect op
instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden, 2. het voorkomen van
beschermde soorten (met name ook de aantallen aanvaringsslachtoffers onder vogels en
vleermuizen) en 3. de ligging van NNN en beschermde provinciale gebieden (voor ganzen
en weidevogels) op de vijf locaties. In dit hoofdstuk wordt aangenomen dat alle
geprojecteerde turbines zowel binnen de locatie als tussen de locaties van hetzelfde
formaat zijn. Tabel 2.1 geeft een overzicht van de karakteristieken van de vijf locaties.
Figuur 2.1 geeft een overzicht van de vijf locaties met een overzicht van wettelijk of
beleidsmatig uitgesloten gebieden.

Figuur 2.1

Vijf planlocaties voor Windwinning Culemborg in relatie tot wettelijk of beleidsmatig
uitgesloten gebieden
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Tabel 2.1
Planlocatie

Karakteristieken van de vijf planlocaties voor Windwinning Culemborg.
Globale ligging ten opzichte van kern

Aantal windturbines

Landschapstype

Culemborg

2.2

A

west

4

open

B

zuid

9

halfopen

C

zuidoost

3

halfopen

D

noordoost

3

open

E

zuidwest

2

open

Effecten op instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden
Alle locaties liggen buiten de begrenzing van Natura 2000-gebieden. Dat betekent dat
alleen externe effecten een effect zouden kunnen hebben op de instandhoudingsdoelen,
namelijk effecten via stikstofdepositie, via aanvaringsslachtoffers of via aantasting van
leefgebied. Aanvaringslachtoffers zijn alleen van toepassing voor vogels en vleermuizen.
Vanwege het ontbreken van geschikt foerageerhabitat op de vijf locaties is het voorkomen
van andere vleermuissoorten met een instandhoudingsdoelstelling dan meervleermuis
echter uitgesloten.
Effecten via stikstofdepositie en aantasting van leefgebied hangen voor een belangrijk deel
samen met het aantal windturbines dat wordt geplaatst. In die zin zijn de effecten op locatie
E het minst, gevolgd door locaties C en D. Locatie A (met 4 turbines) en vooral locatie B
(met 9 turbines) scoren hierin het slechtst.
Dit geldt ook in zijn algemeenheid voor de aantallen vogelslachtoffers. Landschappelijk
gezien kunnen de locaties alle dienen als foerageergebied voor ganzen en eenden uit
Natura 2000-gebied, ook al zijn de locaties A, D en E opener van landschap dan locaties
B en C. Uit de data van de NDFF blijkt echter dat in de jaren 2018-2020 in locaties A, C en
E geen vogelconcentraties van soorten met een instandhoudingsdoelstelling (zoals
groepen ganzen en/of eenden) zijn gemeld. Groepen ganzen (met name kolgans, grauwe
gans en/of brandgans) zijn in deze periode wel gemeld in locaties B en/of D. De wulp is
een andere soort die in groepen kan voorkomen binnen de gemeente Culemborg
(Altenburg & van Horssen 2018). Met uitzondering van locatie B zijn ze in het plangebied
niet gemeld in grote groepen (> 100 exemplaren). In de regio worden de grootste aantallen
wulpen in de juli-september waargenomen (Altenburg & van Horssen 2018). In deze
periode arriveren vogels uit de broedgebieden elders , waarbij ze ’s nachts gebruik maken
van gezamenlijke slaapplaatsen. In het rivierengebied liggen verspreid meerdere
slaapplaatsen. Altenburg & van Horssen (2018) geven vijf belangrijke slaapplaatsen voor
de wulp in de omgeving van Culemborg waarvan alleen de slaapplaats van het Eiland van
Maurik binnen het Natura 2000-gebied Rijntakken ligt. De andere vier liggen buiten de
begrenzing van Natura 2000-gebieden.
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Wulpen die vanuit de broedgebieden naar de overwinteringsgebieden vliegen kunnen in
de (na)zomer tijdens de rui- en doortrekperiode enige tijd van deze slaapplaatsen gebruik
maken. Altenburg & van Horssen (2018) illustreren dit op basis van een wulp die met een
GPS-logger is uitgerust. Deze vogel was in de zomer van 2017 twee weken in de regio
aanwezig om daarna te vertrekken naar het overwinteringsgebied in Zuidwest Frankrijk.
Na aankomst in de regio verbleef de vogel eerst twee nachten op de slaapplaats van het
Eiland van Maurik en daarna in Everdingen. Vanaf het Eiland van Maurik vloog de vogel
dagelijks in zuidwestelijke richting naar foerageergebied in De Regulieren ten oosten van
het plangebied. Deze wulp vloog daarmee niet over het plangebied. Omdat wulpen over
het algemeen in groepen vliegen en foerageren, mag worden aangenomen dat ook andere
wulpen van het Eiland van Maurik daarom niet over het plangebied vliegen. Na tweemaal
overnacht te hebben op de slaapplaats op het Eiland van Maurik heeft de betreffende wulp
consequent in de Everdingerwaard overnacht. Vanuit de Everdingerwaard vloog de vogel
dagelijks opnieuw heen en neer naar De Regulieren maar ook naar foerageergebied ten
noorden van Leerdam (Altenburg & van Horssen 2018). Bij de dagelijkse vluchten naar De
Regulieren passeerde de wulp de uiterste oostkant van locatie B.
Er is dus enige uitwisseling van vogels tussen slaapplaatsen langs de Lek waarbij mag
worden verwacht dat dat in beide richtingen gebeurt. Vogels die op een zeker moment
gebruik maken van de slaapplaatsen langs de Lek bij Culemborg kunnen op eerder of later
moment in het seizoen ook gebruik maken van andere slaapplaatsen, zoals het Eiland van
Maurik, of elders. Er zijn geen aanwijzingen voor een dagelijkse uitwisseling tussen de
slaapplaatsen bij Culemborg enerzijds en de slaapplaatsen in het Natura 2000-gebied
anderzijds. Alleen de vogels die in de Everdingerwaard overnachten kunnen het
plangebied tijdens foerageervluchten passeren. De Everdingerwaard ligt buiten de
begrenzing van Natura 2000-gebied. Wulpen die in het Natura 2000-gebied Rijntakken
slapen, passeren het plangebied tijdens foerageervluchten niet of hooguit incidenteel. De
ontwikkeling van windturbines zal daarom geen effect hebben op de slaapplaatsfunctie van
het Natura 2000-gebied en het behalen van de instandhoudingsdoelstelling van de wulp
voor Natura 2000-gebied Rijntakken.
Vanwege het intensievere gebruik van locaties B en D door vogels zijn daar meer
slachtoffers te verwachten dan op locaties A, C en E. Specifiek voor ganzen geldt dat
vanwege het veel lagere aantal turbines op locatie D leidt tot veel minder slachtoffers dan
op B (indien vergelijkbare aantallen gebruik maken van deze locaties). Er worden slechts
incidenteel slachtoffers onder ganzen op locaties A, C en E verwacht. Hierbij moet als
laatste worden opgemerkt dat volgens tellingen (sovon.nl) de aantallen brandgans voor
Natura 2000-gebied in de lift zit (zowel de foerageer- als slaapplaatsfunctie van het gebied).
Dit geldt ook voor de aantallen foeragerende kolganzen en grauwe ganzen. Incidentele
sterfte onder deze soorten zal het behalen van de foerageerfunctie voor het Natura 2000gebied Rijntakken niet in gevaar brengen.
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2.3

Voorkomen van beschermde soorten (inclusief aanvaringsslachtoffers)
De vijf locaties verschillen in geringe mate in het voorkomen van beschermde soorten van
bijlage II van de Habitatrichtlijn. In locatie A is de bever waargenomen (data NDFF), terwijl
op locaties B en C heikikker en poelkikker zijn vastgesteld. Op locaties D en E zijn geen
beschermde soorten vastgesteld (data NDFF). Grote modderkruiper is een beschermde
vissensoort die weliswaar op geen van de locaties met zekerheid is vastgesteld maar die
gezien zijn verspreiding rondom de gemeente Culemborg wel zou kunnen voorkomen.
Voor al deze soorten geldt dat effecten alleen bij de aanleg kunnen plaatsvinden, maar dat
deze ook goed gemitigeerd kunnen worden. In die zin verschillen de locaties niet van
elkaar.
Indien de windturbines in hetzelfde landschapstype zijn geprojecteerd geldt in zijn
algemeenheid dat hoe groter het aantal windturbines is hoe groter het aantal slachtoffers
onder vogels en vleermuizen zal zijn. Met name voor vleermuizen geldt daarnaast dat het
landschapstype het aantal slachtoffers bepaalt. De locaties liggen in agrarisch gebied.
Richtwaarden voor het aantal vleermuisslachtoffers (alle soorten gezamenlijk) per turbine
per jaar per landschapstype zijn 1 in intensief gebruikt grasland / akkerland (Limpens et al.
2013) en 2-5 in halfopen (extensief) agrarisch land (Rydell et al. 2010). Een worst casebenadering voor de vijf locaties leert dat op locaties E, D en A op jaarbasis weinig
slachtoffers onder vleermuizen zullen vallen (respectievelijk 2, 3 en 4) en op locaties C en
vooral B veel (respectievelijk 15 en 45). Dat beide laatste locaties relatief veel slachtoffers
onder vleermuizen zijn te verwachten komt vanwege het halfopen karakter van het
landschap gecombineerd met een relatief groot aantal geprojecteerde windturbines, met
name voor locatie B.
Tijdens de seizoenstrek zullen er slachtoffers onder vogels vallen op alle locaties.
Daarnaast vallen er slachtoffers onder lokale vogels. Vanwege het open landschap van de
locaties betreffen dat vooral lokale broedvogels (weidevogels) terwijl dat buiten het
broedseizoen ganzen, eenden en meeuwen zal betreffen. Het aantal te plaatsen
windturbines bepaalt voor een groot deel het aantal slachtoffers per locatie. Het aantal
slachtoffers hangt hierbij voor een belangrijk deel samen met het aantal windturbines dat
wordt geplaatst. In die zin zijn de effecten op locatie E het minst, gevolgd door locaties C
en D. Locatie A (met 4 turbines) en vooral locatie B (met 9 turbines) scoren hierin het
slechtst.

2.4

Ligging van NNN en andere beschermde provinciale gebieden
Geen van de plangebieden ligt in provinciaal beschermde ganzen- of weidevogelgebieden.
Figuur 2.1 geeft de ligging van de locaties ten opzichte van het Gelderse NNN (genaamd
GNN). Voor GNN zijn er geen effecten voor locatie D. In locaties A en E ligt de GNN
geconcentreerd aan een kant van de locatie (uiterste westen respectievelijk uiterste
oosten) hetgeen minder belemmeringen vormt voor een eventuele realisatie van
windturbines. Voor locaties B en C vereist de ontwikkeling van de windturbines meer
aandacht.
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3

Inrichting windpark en plangebied
Van de 5 potentiele planlocaties is op basis van diverse argumenten uiteindelijk locatie B
gekozen. In dit hoofdstuk en het vervolg van deze rapportage worden de natuurwaarden
van alleen deze planlocatie verder beschreven en nader behandeld.

3.1

Inrichting windpark
Het geplande windpark te Culemborg betreft een lijnopstelling van 6 tot 9 windturbines
(figuur 3.1). De drie bestaande turbines (referentiesituatie) blijven staan. Tabel 3.1 geeft
de eigenschappen van de diverse opstellingsvarianten. De opstellingsvarianten worden
beoordeeld vanwege zowel aanleg als gebruik.

Figuur 3.1 Huidige situatie (referentie) en vier mogelijke opstellingsvarianten (in oranje, groen,
paars en rood) voor de geplande windturbines ten zuidwesten van Culemborg.
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Tabel 3.1

3.2

Karakteristieken van de vier opstellingsvarianten voor Windwinning Culemborg.

Variant

Aantal

Ashoogte (m)

Rotordiameter (m)

Tiplaagte (m)

A140 Noord

6

140

140

70

A140 Windbos

9

140

140

70

A140 Lijn wetering

8

140

140

70

A180 Lijn wetering

6

180

180

90

Plangebied en onderzoeksgebied
De beoogde locatie voor Windwinning Culemborg ligt in de polders Korte en Lange
Avontuur en de oostelijke delen van de polders Pavijen en Korte Hoeven, ten zuidwesten
van Culemborg, in de gelijknamige gemeente (figuur 3.1). In totaal omvat het plangebied
circa 300 ha. Het plangebied wordt ten noorden begrenst door de N320 en ten zuiden door
de Kooiweg-Oost en de Oude Beesdseweg. Het gebied bestaat hoofdzakelijk uit
agrarische percelen, die van zuidwest naar noordoost wordt doorkruist door de
Culemborgse Vliet. Het onderzoeksgebied is groter dan het plangebied en wordt begrensd
door de grootste reikwijdte van effecten.
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4

4.1

Aanpak beoordeling in het kader van natuurwetgeving en
natuurbeleid
Natura 2000-gebieden
Gebiedsbescherming is in de Wnb beschreven in ‘Hoofdstuk 2. Natura 2000-gebieden’.
Voor een samenvatting van dit hoofdstuk uit de Wnb wordt verwezen naar bijlage 1
(Wettelijk kader).
In de (ruime) omgeving van het plangebied liggen de Natura 2000-gebieden Kolland &
Overlangbroek, Lingegebied & Diefdijk-Zuid, Zouweboezem, Uiterwaarden Lek, Rijntakken
(onderdeel Uiterwaarden Neder-Rijn), Binnenveld en Oostelijke Vechtplassen (Figuur 4.1).
Als de bouw of het gebruik van het windpark negatieve effecten heeft op het behalen van
instandhoudingsdoelstellingen (kortweg: IHD’s) van één van de bovengenoemde Natura
2000-gebieden, is een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming (kortweg:
Wnb) vereist. Ook kunnen maatregelen om negatieve effecten te voorkomen of te mitigeren
nodig zijn.

Figuur 4.1 Natura 2000-gebieden in de omgeving van het plangebied.

In voorliggend rapport zijn de resultaten van een oriëntatiefase van de habitattoets
beschreven, dat wil zeggen een verkennend onderzoek naar de effecten op het behalen
van de IHD’s van Natura 2000-gebieden. De centrale vraag van deze toetsing is: bestaat
er een reële kans op significant negatieve effecten op het behalen van de IHD’s van
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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 het windpark?
Wat zijn de instandhoudingsdoelstellingen voor deze natuurgebieden?
 Wat is de ligging van het plangebied ten opzichte van de habitattypen, de leef-gebieden
van soorten of andere natuurwaarden waarvoor de betreffende natuurgebieden zijn
aangewezen? Welke functies heeft het plangebied en zijn invloedssfeer voor deze
beschermde natuurwaarden?
 Welke effecten op beschermde natuurgebieden heeft de bouw en het gebruik van het
geplande windpark?
 Wat zijn de effecten van het windpark als deze worden beschouwd 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 instandhoudingsdoelstellingen die voor
de gebieden Kolland & Overlangbroek, Lingegebied & Diefdijk-Zuid, Zouweboezem,
Uiterwaarden Lek, Binnenveld, Oostelijke Vechtplassen en Rijntakken (zullen) gelden.
Deze zijn ontleend aan ontwerp- en/of definitieve aanwijzingsbesluiten.

4.2

Soortenbescherming
De bescherming van soorten is in de Wnb beschreven in ‘Hoofdstuk 3. soorten’. Voor een
samenvatting van dit hoofdstuk uit de Wnb wordt verwezen naar bijlage 1 (Wettelijk kader).
Bij de realisatie van Windwinning Culemborg moet rekening worden gehouden met het
huidige voorkomen van beschermde soorten planten en dieren in het plangebied. Als de
voorgenomen 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.
De effecten van de bouw en het gebruik van het windpark op beschermde soorten planten
en dieren zijn in beeld gebracht en getoetst aan de verbodsbepalingen uit de Wnb. Daarbij
is ingegaan op de volgende vragen:
 Welke beschermde soorten planten en dieren komen mogelijk of zeker voor in de
invloedssfeer van het windpark?
 Welke effecten op beschermde soorten heeft de realisatie van het windpark?
 Kunnen deze effecten een wezenlijke negatieve invloed op de betrokken soorten
hebben?
 Welke verbodsbepalingen worden overtreden en is hiervoor een ontheffing nodig?
 Is er mogelijk sprake van een effect op de Staat van Instandhouding (SvI) van de
betrokken soorten?
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Welke maatregelen voor mitigatie en compensatie van schade aan beschermde
soorten zijn noodzakelijk?

De Wet natuurbescherming onderscheidt bij de bescherming van soorten drie
beschermingsregimes:
 Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn (Wnb § 3.1),
 Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn (Wnb § 3.2) en
 Beschermingsregime andere soorten (Wnb § 3.3).
Met het in werking treden van de Wet natuurbescherming (d.d. 1 januari 2017) is het
beschermingsregime voor een aantal soorten veranderd dan wel vervallen. Ook zijn een
aantal soorten beschermd die dat voorheen niet waren. Voor soorten vallend onder
‘Beschermingsregime andere soorten’ kan de provincie een vrijstelling verlenen voor
handelingen in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden (Wnb
Art. 3.10 lid 2a).

4.3

Natuurnetwerk Nederland
Het Natuurnetwerk Nederland is een Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te
leggen natuurgebieden. In het Natuurnetwerk Nederland liggen:
 Bestaande natuurgebieden, waaronder de 20 nationale parken;
 Gebieden waar nieuwe natuur wordt aangelegd;
 Landbouwgebieden, beheerd volgens agrarisch natuurbeheer;
 Ruim 6 miljoen hectare grote wateren: meren, rivieren, de kustzone van de Noordzee
en de Waddenzee.
 Alle Natura 2000-gebieden.
Voor gebieden die zijn begrensd binnen het Natuurnetwerk Nederland, ecologische
verbindingszones en gebieden met agrarisch natuurbeheer, geldt een planologisch
beschermingsregime. Ingrepen in deze gebieden zijn alleen toegestaan als ze geen
negatieve effecten hebben op deze gebieden, of als negatieve effecten kunnen worden
tegengegaan door het nemen van mitigerende maatregelen. Heeft een ingreep wel een
significant negatief effect op de wezenlijke kenmerken en waarden van een gebied dat
behoort tot het Natuurnetwerk Nederland, dan geldt het ‘nee, tenzij-regime’. Een project
kan dan alleen doorgaan als er geen reële alternatieven zijn en als sprake is van een groot
openbaar belang. Als een ingreep wordt toegestaan moet de schade zoveel mogelijk
worden beperkt door mitigerende maatregelen en moet de resterende schade door de
initiatiefnemen worden gecompenseerd. Dit beschermingsregime is verankerd in de
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)/Besluit Algemene regels ruimtelijke
ordening (Barro) en in de omgevingsverordening Gelderland (2018).
Het NNN is in de provincie Gelderland uitgewerkt als het Gelders Natuurnetwerk (GNN).
Het NNN in de Provincie Gelderland (GNN) kent geen externe werking. Het westelijke deel
van het plangebied maakt deel uit van ‘Verkenningsgebied voorwaarden windturbines
Gelders Natuurnetwerk’. Voor dergelijke gronden gelden specifieke regels voor
bijvoorbeeld compensatie: dit betreft de realisatie van een nieuw areaal natuur van
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gelijkwaardige kwaliteit en oppervlakte. In het geval van windturbines en omliggende
verharding moet de compensatie bestaan uit maatregelen waarbij de oppervlakte natuur
die verloren gaat voor 200 procent wordt gecompenseerd. Deze maatregelen moeten door
de initiatiefnemer worden vastgelegd in een natuurversterkingsplan dat onderdeel uitmaakt
van het bestemmingsplan. Ze moeten worden goedgekeurd door bevoegd gezag.
Compensatie kan binnen hetzelfde plangebied worden gerealiseerd, maar dat hoeft niet;
de compensatie kan ook elders plaatsvinden. Indien compensatie moet plaatsvinden moert
dat bij voorkeur gebeuren in de Groene Ontwikkelingszone (GO), of nabij het Gelders
natuurnetwerk, in de nabijheid van de ingreep en leiden tot een duurzame situatie. De GO
is het gebied dat ruimtelijk is vervlochten met het GNN maar met een andere bestemming
dan natuur, waaronder weidevogelgebieden en rustgebieden voor winterganzen. Hier is
ruimte voor passende economische ontwikkelingen in combinatie met de versterking van
de samenhang tussen aangrenzende en inliggende natuurgebieden (Omgevingsvisie
Gelderland).
Voor Windwinning Culemborg is een toets uitgevoerd die antwoord geeft op de volgende
vragen:
 Welke windturbines zijn in of nabij het Natuurnetwerk Nederland gepland?
 Wat zijn de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN ter plaatse?
 Is er sprake van een significante aantasting van die wezenlijke kenmerken en waarden
(waar nodig rekening houdend met externe werking)?
 Wat zijn de mogelijkheden om een eventuele aantasting te beperken?
 Is er een noodzaak voor de compensatie van een eventuele aantasting van het
Natuurnetwerk Nederland?

4.4

Overig provinciaal natuurbeleid
Het plangebied ligt niet in door de provincie beleidsmatig beschermde weidevogel- of
ganzenfoerageergebieden. Het dichtstbijzijnde weidevogelgebied (Rijswijksche Veld) ligt
op minimaal 7 km van het plangebied maar vanwege de geringe mobiliteit van weidevogels
gedurende het broedseizoen (hooguit de grutto vliegt over grotere afstanden maar nog
altijd minder dan 7 km) zijn effecten op weidevogelgebieden uitgesloten.
Ganzenfoerageergebieden liggen binnen 10 km van het plangebied (figuur 4.2). Omdat
ganzen mobiel zijn en dagelijkse afstanden tot 30 km kunnen afleggen (van der Vliet et al.
2011), zouden theoretisch externe effecten (zoals vermijding) van het project kunnen
optreden. De afstand tussen plangebied en deze ganzenfoerageergebieden is echter
dermate groot dat dergelijke effecten worden uitgesloten. Effecten op provinciaal
beschermde weidevogel- en ganzenfoerageergebieden worden in dit rapport daarom niet
besproken.
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Figuur 4.2

Ganzenfoerageergebieden rondom het plangebied. Weidevogelgebieden zijn niet

opgenomen omdat effecten hierop zijn uitgesloten (zie tekst)
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5
5.1

Beschermde gebieden en afbakening onderzoek
Natura 2000-gebieden in de omgeving
Het plangebied ligt niet in Natura 2000-gebied. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied is
Lingegebied & Diefdijk-Zuid op 2 km afstand van het plangebied (Figuur 4.1). Ook de
Natura 2000-gebieden Kolland & Overlangbroek, Zouweboezem, Uiterwaarden Lek en
Rijntakken (onderdeel Uiterwaarden Neder-Rijn) liggen in de nabije omgeving van het
plangebied, namelijk op respectievelijk 11, 12, 13 en 11 km afstand. Verder van het
plangebied af liggen de Natura 2000-gebieden Oostelijke Vechtplassen (24 km afstand) en
Binnenveld (25 km afstand).
De Natura 2000-gebieden Binnenveld, Uiterwaarden Lek en Kolland & Overlangbroek zijn
alleen aangewezen als habitatrichtlijngebied. Vanwege de afstand tussen deze gebieden
en
het
plangebied
zijn
negatieve
effecten
op
het
behalen
van
instandhoudingsdoelstellingen voor habitattypen en (leefgebieden van) habitatsoorten uit
te sluiten, zowel via ruimtebeslag als via externe effecten (uitstoot van emissies). Deze drie
gebieden worden in deze rapportage daarom verder buiten beschouwing gelaten. De
overige bovengenoemde Natura 2000-gebieden zijn aangewezen als Vogelrichtlijngebied
en/of Habitatrichtlijngebied (tabel 5.1, instandhoudingsdoelstellingen in bijlage 2). Al deze
gebieden zijn wel meegenomen in deze rapportage.
Tabel 5.1

Karakteristieken van Natura 2000-gebieden in de omgeving (≤25 km) van het
plangebied van Windwinning Culemborg.

Natura 2000-gebied

VR

HR

Afstand tot het

Behandeld in

plangebied (km)

rapport

Lingegebied & Diefdijk-Zuid

x

2

ja

Kolland & Overlangbroek

x

10

nee

x

x

11

ja

x

x

12

ja

x

13

nee

x

24

ja

x

25

nee

Rijntakken (deelgebied
Uiterwaarden Neder-Rijn)
Zouweboezem
Uiterwaarden Lek
Oostelijke Vechtplassen
Binnenveld

x

Lingegebied & Diefdijk-Zuid
Het Natura 2000-gebied Lingegebied & Diefdijk-Zuid omvat de oeverlanden van de rivier
de Linge, die een smal stroomgebied heeft dat tussen Rijn en Waal ligt ingekneld. Door
zijn omvang, schaal en dynamiek neemt de Linge een bijzondere positie in in het
Nederlandse rivierenlandschap. Het landschap is minder dynamisch dan dat van de Rijn,
Waal, Maas en IJssel, maar heeft in veel opzichten toch het karakter van een
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rivierenlandschap met daarbij behorende landschapselementen, begroeiingen en soorten.
Samenhangend met de geringere dynamiek, wordt het gebied gekenmerkt door
interessante overgangen naar laagveen, wat tot uiting komt door een diversiteit aan
verlandingsgemeenschappen. Door zijn kleinschaligheid is het gebied van groot belang
voor de kamsalamander.
Rijntakken, deelgebied Uiterwaarden Neder-Rijn
Het Natura 2000-gebied Rijntakken omvat 4 deelgebieden:
1. Uiterwaarden IJssel
2. Uiterwaarden Neder-Rijn
3. Gelderse Poort
4. Waal
Het deelgebied Uiterwaarden Neder-Rijn beslaat de uiterwaarden van de Neder-Rijn
tussen Heteren en Wijk bij Duurstede. De rivier vormt een dynamisch systeem, een
samenspel tussen natuurlijke processen en menselijk ingrijpen. De Neder-Rijn moet in
perioden met hoge rivierafvoer 1/6 van de Rijnafvoer voor haar rekening nemen. In
perioden met lage rivierafvoer wordt het water op peil gehouden door de stuw bij
Amerongen. De uiterwaarden zijn gevarieerd in breedte en hoogteligging. De uiterwaarden
bestaan voornamelijk uit graslanden, afgewisseld met enkele akkers, meidoornhagen,
knotwilgen, bosjes, moerasgebiedjes, ontgrondingsgaten en geïsoleerde oude
riviertakken. De rivierbedding heeft een breedte van 200 tot 250 m. Het winterbed varieert
in breedte van 500 m bij Rhenen tot maximaal twee kilometer bij Amerongen. Karakteristiek
voor dit gebied is de overgang van het rivierenlandschap naar de hogere gronden: de
stuwwal van de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe. Enkele voorbeelden zijn de Blauwe
Kamer onder aan de Grebbeberg, de Elster buitenwaarden die grenst aan Plantage Willem
III en de Amerongse Bovenpolder aan de voet van de Amerongse Berg. Op deze
overgangen komen restanten van hardhoutooibossen voor. Door kwel vanuit de rivier en
vanuit de hogere gronden kan het water in poelen en plassen in de uiterwaarden van goede
kwaliteit zijn. De Amerongse Bovenpolder is een relatief hooggelegen uiterwaard waar
soortenrijke glanshaverhooilanden voorkomen. Het is een geaccidenteerd terrein met
hoge, droge ruggen en vochtige laagten die incidenteel geïnundeerd worden.
Zouweboezem
De Zouweboezem is een in de 14e eeuw gegraven boezemgebied dat diende als opvang
van het overtollige water uit de omliggende polders. Het gebied bestaat uit open water, rieten zeggemoerassen, wilgengrienden en elzenbroekbos. De Zouweboezem is het kleinste
"Belangrijke Vogelgebied" van Nederland, met als voornaamste broedvogel de
purperreiger. Voor de habitatrichtlijn is het gebied van belang vanwege de grote populatie
grote modderkruiper, waarop de purperreigers foerageren. Het deel van de Polder
Achthoven dat binnen de begrenzing ligt, bevat een aanzienlijke oppervlakte
blauwgrasland, tegenwoordig een zeldzaam begroeiingstype in het veenweidegebied.
Belangrijk broedgebied van soorten van rietmoeras (purperreiger), geïnundeerde
kruidenvegetaties (porseleinhoen) en drijvende-waterplanten vegetaties (zwarte stern).
Het gebied is van enige betekenis voor de krakeend. Deze en andere watervogels maken
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vooral gebruik van de beschutte open-water gebieden, terwijl de rietlanden onder andere
als slaapplaats voor diverse trekvogels in gebruik zijn.
Oostelijke Vechtplassen
De Oostelijke Vechtplassen bestaat uit een reeks van laagveengebieden tussen de Vecht
en de oostrand van Utrechtse heuvelrug. In het gebied bevinden zich door turfwinning
ontstane meren en plassen, meest met een zandondergrond, sommige aanzienlijk verdiept
door zandwinning. De combinatie van rivierinvloeden en invloeden van het watersysteem
van de zandgronden heeft een rijke schakering van typen van moeras en moerasvegetaties
doen ontstaan. In het gebied zijn twee belangrijke gradiënten te onderscheiden: van noord
naar zuid loopt een gradiënt van meer gesloten gebied (bos) naar meer open landschap
(grasland, trilveen en rietland), terwijl van west naar oost een gradiënt is te zien van
toenemende kwel (in petgaten en trilvenen). Belangrijk broedgebied voor broedvogels van
rietmoerassen (roerdomp, purperreiger) en zeer belangrijk voor broedvogels van
moerassen met veel waterriet en lange oeverlijnen (woudaap, grote karekiet). Het is ook
van enig belang als broedgebied voor enkele andere moeras- en watervogels
(porseleinhoen, zwarte stern, ijsvogel).

5.2

Afbakening effectbepaling en -beoordeling Natura 2000-gebieden
In deze paragraaf wordt voor de soorten waarvoor de vier Natura 2000-gebieden in de
omgeving van het plangebied zijn aangewezen, beschreven of er (mogelijk) sprake is van
een relatie met het plangebied. Wanneer dat het geval is wordt dat voor de desbetreffende
soorten in hoofdstukken 6, 7 en/of 8 in meer detail beschreven.
Voor de habitattypen waarvoor de vier beschreven Natura 2000-gebieden zijn aangewezen
is beschreven of deze (mogelijk) binnen de invloedssfeer van het windpark liggen.
Wanneer geen sprake is van een relatie met het plangebied, of de habitattypen buiten de
invloedssfeer van het windpark liggen, zijn effecten van de bouw en het gebruik van
Windwinning Culemborg op voorhand uitgesloten, en worden de desbetreffende
habitattypen in dit rapport verder niet meer in detail behandeld.

5.2.1

Habitattypen
Vanwege de afstand tussen plangebied en de beschreven Natura 2000-gebieden en de
aard en omvang van de tijdelijke aanlegwerkzaamheden worden alleen effecten op het
nabijgelegen Lingegebied & Diefdijk-Zuid nader beschreven. Voor de overige gebieden
geldt dat de effecten van stikstofdepositie door de aanleg van Windwinning Culemborg
wegvallen tegen de achtergrondwaardes ter plekke, omdat de afstand minimaal 10
kilometer bedraagt. Alle habitattypen waarvoor het Natura 2000-gebied Lingegebied &
Diefdijk-Zuid is aangewezen zijn gevoelig tot zeer gevoelig voor stikstofdepositie. Het lijkt
waarschijnlijk dat alle alternatieven een (kleine) stikstofdepositie op Natura 2000-gebied
Lingegebied & Diefdijk-Zuid oplevert maar dat alternatieven hierin niet onderscheidend
zullen zijn. Alleen voor het voorkeursalternatief (VKA) zal een definitieve berekening van
de stikstofdepositie worden gemaakt.
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5.2.2

Soorten van bijlage II van de Habitatrichtlijn
Vanwege de afstand tussen plangebied en de beschreven Natura 2000-gebieden zijn
alleen externe effecten op habitatrichtlijnsoorten in de beoordeling van belang. Behalve
een eventueel effect van stikstofdepositie op leefgebieden betreft dit het eventuele externe
effect van slachtoffers door aanvaringen bij meervleermuis. Vanwege de afstand tussen
plangebied en de beschreven Natura 2000-gebieden en de aard en omvang van de
tijdelijke aanlegwerkzaamheden wordt het effect van stikstofdepositie op leefgebieden
alleen voor het nabijgelegen Lingegebied & Diefdijk-Zuid nader beschreven. In dit enige
gebied zijn effecten via stikstofdepositie op habitatrichtlijnsoorten echter uitgesloten. Grote
modderkruiper, kleine modderkruiper en bever zijn sowieso niet gevoelig voor
stikstofdepositie. Bittervoorn en kamsalamander kunnen gevoelig zijn voor
stikstofdepositie maar stikstofgevoelige leefgebieden waar beide soorten van afhankelijk
kunnen zijn, komen in dit Natura 2000-gebied niet of nauwelijks (< 1,0 ha) voor (Pas
gebiedsanalyse). Voor de overige gebieden geldt dat de effecten van stikstofdepositie door
de aanleg van Windwinning Culemborg, gezien de afstand (minimaal 10 km) wegvallen
tegen de achtergrondwaardes ter plekke. Effecten vanwege stikstofdepositie op
habitatrichtlijnsoorten worden niet verder behandeld.
Van de beschreven Natura 2000-gebieden kwalificeert de meervleermuis alleen voor
Rijntakken en Oostelijke Vechtplassen. Vanwege het ontbreken van geschikt habitat in het
plangebied is het voorkomen van meervleermuis aldaar echter hoogstens incidenteel
(Haarsma & Tuitert 2009). Tijdens het vleermuisveldwerk is de soort niet geregistreerd. Om
deze reden worden effecten op deze soort niet verder behandeld.

5.2.3

Broedvogels
Natura 2000-gebied Rijntakken ligt op 11 km van het plangebied. Het Natura 2000-gebied
kwalificeert onder meer voor de broedvogelsoort aalscholver die een maximale
foerageerafstand kent van 70 km (Van Dam et al. 1995 in Van der Vliet et al. 2011). Deze
soort kan daarom het plangebied tijdens dagelijkse foerageervluchten bereiken. Alle
andere broedvogelsoorten vertonen geen (dodaars, woudaap, porseleinhoen,
kwartelkoning, watersnip, ijsvogel, blauwborst, grote karekiet) of hele kleine (roerdomp,
zwarte stern, oeverzwaluw) maximale foerageerafstanden (Van der Vliet et al. 2011). Voor
aalscholver (als broedvogel) wordt dit gebied verder behandeld.
Natura 2000-gebied Zouweboezem ligt op 12 km van het plangebied. Het Natura 2000gebied kwalificeert onder meer voor de broedvogelsoort purperreiger die een maximale
foerageerafstand kent van 20 km (Van der Winden & Van Horssen 2001 in Van der Vliet
et al. 2011). Deze soort kan daarom het plangebied tijdens dagelijkse foerageervluchten
bereiken. De andere twee soorten vertonen geen (porseleinhoen) of hele kleine (zwarte
stern) maximale foerageerafstanden (Van der Vliet et al. 2011). Voor de purperreiger (als
broedvogel) wordt dit gebied verder behandeld.
Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen ligt op 24 km van het plangebied. Het
Natura 2000-gebied kwalificeert onder meer voor de broedvogelsoort purperreiger die een
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maximale foerageerafstand kent van 20 km (Van der Winden & Van Horssen 2001 in Van
der Vliet et al. 2011). Deze soort zal het plangebied daarom tijdens dagelijkse
foerageervluchten niet bereiken. Dit geldt ook voor de andere broedvogelsoorten met een
instandhoudingsdoelstelling van het Oostelijke Vechtplassengebied. Dit gebied wordt
daarom verder niet meer behandeld voor broedvogels.

5.2.4

Niet-broedvogels
Natura 2000-gebied Rijntakken ligt op 11 km van het plangebied. Het Natura 2000-gebied
kwalificeert onder meer voor diverse niet-broedvogelsoorten die het plangebied tijdens
dagelijkse foerageervluchten kunnen bereiken (namelijk aalscholver, kleine zwaan,
kolgans, grauwe gans, brandgans, toendrarietgans 1 , smient, wilde eend, tafeleend,
kuifeend, wulp, grutto2, kemphaan2, scholekster, goudplevier en kievit2, Van der Vliet et al.
2011). Dit gebied wordt verder behandeld voor deze niet-broedvogelsoorten.
Natura 2000-gebied Zouweboezem ligt op 11 km van het plangebied. De enige nietbroedvogelsoort waarvoor dit gebied kwalificeert is krakeend. Deze soort heeft een
maximale foerageerafstand van 5 km. Deze soort zal het plangebied niet tijdens dagelijkse
foerageervluchten bereiken. Dit gebied wordt verder niet meer behandeld voor nietbroedvogelsoorten.
Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen ligt op 24 km van het plangebied. Het
Natura 2000-gebied kwalificeert onder meer voor twee niet-broedvogelsoorten die het
plangebied kunnen bereiken (namelijk kolgans en grauwe gans). Voor de overige nietbroedvogelsoorten (aalscholver, smient, krakeend, slobeend, tafeleend en nonnetje) ligt
het plangebied te ver af. Dit gebied wordt verder behandeld voor niet-broedvogelsoorten
kolgans en grauwe gans.

5.2.5

Samenvatting
In tabel 5.2 is een overzicht opgenomen van de habitattypen en soorten, waarvoor Natura
2000-gebieden in de omgeving van het plangebied zijn aangewezen, die in voorliggend
rapport nader aan bod zullen komen. Voor de overige, niet in tabel 5.2 genoemde,
habitattypen en soorten waarvoor omliggende Natura 2000-gebieden zijn aangewezen, zijn
effecten van de bouw en het gebruik van Windwinning Culemborg op voorhand met
zekerheid uit te sluiten. Dit is in voorgaande paragrafen nader onderbouwd.

1
2

Gebaseerd op kolgans, grauwe gans en brandgans
Gebaseerd op wulp
26

Natuurtoets Windwinning Culemborg

Tabel 5.2

Overzicht van in voorliggend rapport nader te behandelen habitattypen en soorten,
waarvoor Natura 2000-gebieden in de omgeving van het plangebied kwalificeren. Niet
vermelde habitattypen en soorten worden verder buiten beschouwing gelaten.

Categorie IHD

Natura 2000-gebied

Soort/type

Habitattypen

Lingegebied & Diefdijk-Zuid

8 (sub-)typen

Broedvogels

Rijntakken (deelgebied Uiterwaarden Neder-Rijn)

aalscholver

Zouweboezem

purperreiger

Rijntakken (deelgebied Uiterwaarden Neder-Rijn)

aalscholver

Niet-broedvogels

kleine zwaan
kolgans
grauwe gans
brandgans
toendrarietgans
smient
wilde eend
tafeleend
kuifeend
wulp
grutto
kemphaan
scholekster
goudplevier
kievit
Oostelijke Vechtplassen

kolgans
grauwe gans

5.3

Natuurnetwerk Nederland
Rondom en in het plangebied liggen kleinere terreinen die onderdeel zijn van het GNN.
Delen van het plangebied hebben de aanwijzing als ‘vochtig bos met productie’, ‘kruidenen faunarijk grasland’, ‘haagbeuken en essenbos’ en ‘rivier- en beekbegeleidend bos’
(Figuur 5.1). Het plangebied valt in gebied 44: Regulieren – Vijfheerenlanden.
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Figuur 5.1 NNN (gespecificeerd per beheertype) in en in de omgeving van het plangebied.

Alle vier de opstellingsvarianten (figuur 3.1) doorkruisen percelen die deel uitmaken van
het NNN, waaronder betreft ‘vochtig bos met productie’, ‘kruiden- en faunarijk grasland’
en/of ‘haagbeuken en essenbos’. In geen enkele opstellingsvariant komt echter een
windturbine in het NNN te staan, hoewel wel rekening moet worden gehouden met een
mogelijke overdraai.
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6
6.1

6.1.1

Materiaal en methoden
Brongegevens

Inventarisatiegegevens Natuur en Vogelwacht Culemborg
De inventarisatiegegevens verkregen van Natuur en Vogelwacht Culemborg (NVWC)
betreffen data van reguliere watervogeltellingen (WaVo-data), atlasdata en data over
broedende roeken nabij het plangebied.
De WaVo-data betreffen tellingen van water- en wetlandsoorten en roofvogels in de
telgebieden GL5110 en GL5130 noord (Figuur 6.1). Plot GL5130 noord is sinds december
2018 maandelijks geteld in de maanden oktober-april (data van februari 2019 en maartapril 2020 ontbraken tijdens het schrijven van deze natuurtoets). Voor telgebied GL5110 is
alleen voor elke januarimaand sinds 2017 een telling beschikbaar. Het plangebied ligt in
telgebied GL5130 noord.

Figuur 6.1 Telgebieden (GL5110 en GL5130 noord) waarvoor data over watervogels, roofvogels en
wetlandvogels beschikbaar is.

De atlasdata betreft data die in de periode 2013-2015 zin verzameld voor de
totstandkoming van de ‘Vogelatlas van Nederland’. Het betreft tellingen in de broedperiode
en winterperiode in de atlasblokken 38-38, 39-21, 39-22, 39-31 en 39-32 (figuur 6.2).
Tijdens de atlasperiode zijn wintervogels geteld van 1 december tot 1 maart en broedvogels
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van 1 maart tot 1 juli. Omdat de WaVo-data van recentere datum zijn en een hogere
ruimtelijke resolutie hebben, zijn voor watervogels in voorliggend rapport vooral de WaVodata gebruikt.

Figuur 6.2 Ligging van atlasblokken ten opzichte van het plangebied. Het plangebied ligt geheel in
39-31. Voor dit project zijn data in atlasblok 38-28 niet verzameld.

Nabij het plangebied, langs de N320 en de Erasmusweg, bevinden zich roekenkolonies
(figuur 6.3). De beschikbare data betreffen jaartotalen (aantal nesten) vanaf 2015 t/m 2019.

6.1.2

Gegevens NDFF
Lokale gegevens zijn ook opgevraagd via de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)
om de verspreiding van beschermde soorten in recente jaren in het plangebied in kaart te
brengen. Hierbij is uitgegaan van de verzamelde data voor het plangebied door Hille Ris
Lambers (2018), aangevuld met, wanneer aanwezig, recentere waarnemingen (20182019). 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.
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Figuur 6.3 Locatie van roekenkolonies in en nabij het plangebied.

6.1.3

Overige bronnen
Naast de bovengenoemde bronnen is de analyse gebaseerd op verspreidingsatlassen,
kaartmateriaal op internet, natuurrapportages, gebiedskennis en deskundigenoordeel.
Tijdens veldbezoeken aan het plangebied werd het gebied als geschikt voor vleermuizen
beoordeeld zodat nader onderzoek naar voorkomen en activiteit van vleermuizen in 2019
is verricht. Het veldwerk bestond uit vier veldbezoeken waarbij met een batlogger opnames
zijn gemaakt van de aanwezige vleermuizen.
In het winterseizoen van 2019/2020 is met radar nader onderzoek verricht aan
vliegbewegingen van watervogels. Het radaronderzoek stelde ons in staat om het aantal
aanvaringsslachtoffers te berekenen voor een aantal soorten dat in relatief groot aantal
over het plangebied vliegt (zie hieronder in paragraaf 6.2.2).

6.2

Effectbepaling en –beoordeling Natura 2000-gebieden
De berekeningen in dit rapport, bijvoorbeeld van het potentieel aantal aanvaringsslachtoffers, zijn gedeeltelijk gebaseerd op aannames omdat voor veel soorten
gedetailleerde en locatiespecifieke informatie over bijvoorbeeld het aantal
vliegbewegingen en vlieggedrag van betrokken soorten niet in voldoende detail
voorhanden was. Deze aannames zijn altijd op zo’n manier gedaan dat in alle gevallen met
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zekerheid het worst case-scenario is getoetst. Om deze effecten voor specifieke
watervogels nader te kunnen bepalen is in de winter specifiek veldwerk uitgevoerd met de
radar. De effecten, zoals de berekende aantallen slachtoffers en de mate van verstoring
en barrièrewerking, zijn zo veel mogelijk (en voor zover relevant) per soort gekwantificeerd

6.2.1

Bepaling van effecten op habitattypen
De aanleg van Windwinning Culemborg zal gepaard gaan met de inzet van materieel dat
overwegend op dieselmotoren draait. Hierbij komt NO x vrij dat vervolgens neerslaat als
NO2. Deze additionele depositie kan gevolgen hebben voor natuur. De omvang van de
tijdelijke additionele depositie wordt berekend met Aerius; de rekentool die hiervoor
verplicht gebruikt dient te worden. In deze programmatuur worden alle bronnen van
emissie voorzien van de benodigde parameterwaarden. De berekening resulteert in een
kaartbeeld met de ruimtelijke verdeling van de depositie. De gridcellen op basis waarvan
het beeld is berekend, zijn hexagonen met een oppervlakte van ruim een hectare.
Uiteindelijk zal binnen dit project alleen het VKA op de effecten worden doorgerekend. Op
basis van deskundigenoordeel (Bosch & van Rijn) worden vooralsnog alleen effecten op
Natura 2000-gebied Lingegebied & Diefdijk-Zuid voorzien.

6.2.2

Bepaling van effecten op vogels
De bouw en het gebruik van Windwinning Culemborg kan effect hebben op vogels die
gedurende enige fase van hun levenscyclus in de omgeving van het plangebied verblijven
(zie bijlage 3 voor een algemeen overzicht). Daarmee kan het windpark ook effect hebben
op vogels die een deel van hun tijd in Natura 2000-gebieden doorbrengen. In de
effectbepaling voor de gebruiksfase in hoofdstuk 10, zijn de volgende zaken opgenomen:
 De aantallen aanvaringsslachtoffers (§10.2);
 De verstorende effecten van windturbines op lokaal rustende en foeragerende vogels
(§10.3);
 De mogelijke barrièrewerking van de opstelling voor passerende lokale vogels (§10.4).
Ter bepaling van deze effecten is in de winter voor een aantal vogelsoorten nader veldwerk
uitgevoerd met de radar. De effecten, zoals de berekende aantallen slachtoffers en de
mate van verstoring en barrièrewerking, zijn zo veel mogelijk (en voor zover relevant) per
soort en per opstellingsvariant gekwantificeerd.
Het effect van de obstakelverlichting op de windturbines op vogels is in deze studie niet
nader beschouwd. Uit eerder literatuuronderzoek (Lensink & van der Valk 2013) is vast
komen te staan dat luchtvaartverlichting op windturbines, zoals toegepast in Nederland,
niet leidt tot extra risico’s voor vogels.
Radaronderzoek
Radaronderzoek was gericht op het in kaart brengen van vliegbewegingen van
(water)vogels in en nabij het plangebied van Windwinning Culemborg. Hierbij lag de nadruk
op vliegbewegingen van (water)vogels rond de avondschemering, wanneer deze vogels
33
Natuurtoets Windwinning Culemborg

zich verplaatsen tussen foerageergebieden en slaapplaatsen. Dit is met name de periode
dat vliegbewegingen bij een windpark, met het oog op aanvaringen, risicovol kunnen zijn,
omdat de turbines in de schemering en het donker mogelijk minder goed zichtbaar zijn.
In de winter van 2019/2020 zijn in het plangebied gedurende drie avonden met behulp van
een mobiele Furuno scheepsradar waarnemingen verricht aan de slaaptrek van
(water)vogels in en nabij het plangebied. De waarnemingen begonnen in de late middag
voor zonsondergang en duurden tot circa een uur na zonsondergang (Tabel 6.1).
Tabel 6.1

Karakteristieken van de velddagen waarop tijdens de winter van 2019/2020
radaronderzoek is uitgevoerd.

Datum

Begin

Eind

Zon onder

Temp

Wind

Neerslag

(oC)

Zicht
(km)

18 dec 2019

15:30

17:30

16:27

6

ZO2

0%

>10

20 jan 2020

16:00

18:00

17:04

7

ZW2

0%

>10

3 mrt 2020

17:15

19:00

18:22

9

ZW2

50 %

5

De radar was ieder veldbezoek opgesteld op een boerenerf midden in het plangebied,
zodat een belangrijk deel van het plangebied goed overzien kon worden en de slaaptrek
van of naar de belangrijkste slaapplaatsen in de omgeving kon worden gevolgd. De
vliegbewegingen die zichtbaar waren in het veld en op het radarscherm zijn in het veld als
pijl ingetekend in het programma ArcGIS online op een tablet en informatie met betrekking
tot soort(groep), aantal vogels en vlieghoogte is per pijl ingevoerd. Op de radar waren
groepen vogels in het algemeen goed te volgen en konden watervogels ook individueel
gevolgd worden. Aan de hand van karakteristieken van de vliegsporen (koersvastheid, in
combinatie met snelheid en echogrootte) is het goed mogelijk om voor een groot deel van
de radarecho’s ook in het donker de soortgroep te bepalen. Deze waarnemingen zijn zo
mogelijk visueel en/of auditief geverifieerd door de waarnemer bij de radar en/of door een
tweede waarnemer die gelijktijdig visueel de vliegbewegingen van vogels waarnam en
vastlegde. Data zijn uitgewerkt in dichtheden van verschillende soortgroepen die door en
in de omgeving van het plangebied vlogen.
Aanvaringsslachtoffers
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,
Schaut et al. 2008, Everaert 2008, Krijgsveld et al. 2009, Krijgsveld & Beuker 2009, Beuker
& Lensink 2010, Brenninkmeijer & van der Weyde 2011, Verbeek et al. 2012, Klop &
Brenninkmeijer 2014). 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 deskundigenoordeel het toekomstige aantal slachtoffers in
Windwinning Culemborg bepaald.
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Voor sommige soort(groep)en is uit onderzoek in bestaande windparken een
aanvaringskans beschikbaar. Voor deze soorten kan het aantal aanvaringsslachtoffers
berekend worden met behulp van het Flux-Collision Model. De aanvaringskansen (kans
dat een langs vliegende vogel botst met een windturbine) zijn gebaseerd op studies in o.a.
de Wieringermeer, de Sabinapolder en in België (o.a. Everaert 2008, Fijn et al. 2012, data
uit Verbeek et al. 2012). De aantallen slachtoffers uit deze studies zijn te vertalen naar
nieuw geplande 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 door de combinatie van de dimensies van het windpark en de
eigenschappen en het gedrag van de desbetreffende vogelsoort. Voor Windwinning
Culemborg zijn zulke slachtofferberekeningen uitgevoerd voor grauwe gans, kolgans,
smient, wulp en kokmeeuw.
Aanvaringskans
Per soort(groep) zijn verschillende aanvaringskans(en)
slachtofferberekeningen. Deze worden hier verantwoord.

gehanteerd

in

de

Ganzen (grauwe gans en kolgans)
Voor ganzen wordt een aanvaringskans van 0,0008% gehanteerd, zoals is vastgesteld in
Windwinning Sabinapolder (Verbeek et al. 20121). Dit is de enige soortgroep-specifieke
aanvaringskans die voor ganzen beschikbaar is en heeft daardoor de voorkeur boven de
aanvaringskans die voor ganzen en zwanen samen is vastgesteld in de Wieringermeer
(Fijn et al. 2007). Daarnaast zijn bij het onderzoek in Windwinning Sabinapolder, in
tegenstelling tot het onderzoek in de Wieringermeer, enkele aanvaringsslachtoffers van
ganzen gevonden. Op basis daarvan is nu een daadwerkelijke aanvaringskans berekend,
en hoeft geen worst case-scenario meer gevolgd te worden.
Eenden (smient) en steltlopers (wulp)
Voor eenden en steltlopers wordt een aanvaringskans gehanteerd van respectievelijk
0,04% en 0,02%, zoals vastgesteld in Windwinning Oosterbierum (Winkelman 1992). Het
onderzoek in de Sep-proefwindcentrale in Oosterbierum is tot nu toe het enige onderzoek
waarin aanvaringskansen voor eenden en steltlopers zijn bepaald. Winkelman (1992) heeft
de aanvaringskans op verschillende manieren berekend, uitgaande van uiteenlopende
fluxen en verschillende, al dan niet gecorrigeerde, aantallen aanvaringsslachtoffers. De
gehanteerde aanvaringskansen zijn 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
1

In Verbeek et al. (2012) wordt voor ganzen een aanvaringskans van 0,0011% genoemd. Bij de update van het
Flux-Collision Model in 2016 is gebleken dat in de berekening van die aanvaringskans in Verbeek et al. (2012)
sprake was van een kleine fout in de bepaling van de flux. Correctie van de flux levert een aanvaringskans van
0,0008% op.
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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 aanvaringsslachtoffers zijn meegenomen, betreft de
aanvaringskans met zekerheid een worst case-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.
Kleine meeuwen (kokmeeuw)
Voor kleine meeuwen zijn aanvaringskansen beschikbaar uit acht verschillende
windparken. Voor Windwinning Culemborg is het aantal slachtoffers met het Flux-Collision
Model berekend met aanvaringskansen uit vier van deze windparken, namelijk
Windwinning Sabinapolder, Windwinning Slufterdam, Windwinning Boudewijnkanaal en
Windwinning Kleine Pathoekeweg (Everaert 2008, Verbeek et al. 2012, Prinsen et al.
2013). Het in dit rapport gepresenteerde aantal aanvaringsslachtoffers betreft het
gemiddelde van de vier uitkomsten berekend met de aanvaringskansen uit deze vier
referentiewindparken. De afzonderlijke windparken tellen even zwaar mee in de
berekening van het gemiddelde.
Bepaling soortspecifieke flux
Voor grauwe gans, kolgans, smient, wulp en kokmeeuw is een soortspecifieke berekening
gemaakt van het aantal aanvaringsslachtoffers als gevolg van vliegbewegingen. Hierbij zijn
de onderstaande uitgangspunten gehanteerd:
 Het gaat om vogels buiten het broedseizoen. Voor kolgans en smient is gerekend
met de aantallen vogels die aanwezig zijn in maanden oktober-maart. Voor de
overige soorten geldt dat deze jaarrond aanwezig zijn.
 Het gaat bij de vliegbewegingen om slaaptrek, die twee maal per dag plaatsvinden.
 Bij wijze van worst case scenario is als soortspecifieke flux het maximaal getelde
vogels per soort door het windpark (vastgesteld tijdens het radaronderzoek)
gebruikt. Deze zijn daarna aan de hand van de aantalsontwikkeling gedurende het
seizoen in Nederland (sovon.nl) doorgerekend naar een flux. Uit de getelde
aantallen zijn op deze manier de geprojecteerde pieken in het lokale voorkomen
bij Culemborg geconstrueerd. Bij de wulp is het maximale aantal vogels geschat
aan de hand van het maximaal aantal getelde vogels tijdens de
slaapplaatstellingen op de slaapplaats bij de Everdingerwaard (Altenburg & van
Horssen 2018). Omdat het aantal wulpen ten zuiden van het plangebied zeer laag
is (data NDFF) is ervan uit gegaan dat maximaal 5% van deze getelde aantallen
ook dagelijks door het plangebied vliegt.
 De soortspecifieke flux is voor alle opstellingsvarianten dezelfde.
Macro-uitwijking
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Voor ganzen is aangenomen dat 85% van de vogels uit zal wijken voor een windpark. Deze
waarden komen overeen met uitwijkpercentages (80-98%) die zijn gemeten voor een
divers aantal soorten, waaronder ganzen (o.a. Tulp et al. 1999, Poot et al. 2001, Fernley
et al. 2006, Dirksen et al. 2007, Fijn et al. 2007, Plonczkier & Simms 2012). Voor eenden
is aangenomen dat 70% van de berekende flux over de plangebieden in de toekomst zal
uitwijken voor de windturbines. Hiervoor is gebruik gemaakt van onderzoek naar
vlieggedrag van duikeenden bij het Windwinning Lely in het IJsselmeer (van der Winden
et al. 1996). Voor steltlopers is een uitwijking van 80% aangehouden. Dit is een worst casescenario ten opzichte van de hiervoor weergegeven resultaten ten aanzien van andere
soort(groep)en in bestaande windparken. Voor meeuwen is een geringe uitwijking van 18%
aangehouden; zowel in windparken op zee (Krijgsveld et al. 2011) als in windparken op de
Eerste Maasvlakte (Prinsen et al. 2013) vertoonden kleine meeuwen nauwelijks uitwijking
en vlogen ze veelal door het windpark heen. In deze natuurtoets 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.
Aandeel vogels op rotorhoogte
Op basis van de in voorliggend onderzoek gebruikte radar (opgesteld in horizontale stand)
kunnen geen betrouwbare gegevens over vlieghoogte worden verzameld. Daarom is ervan
uit gegaan dat alle groepen op rotorhoogte door de geplande windturbines vliegen.
Uiteraard is dit een worst case-aanname.
Verstoring
Verstoring van vogels kan zowel in de aanlegfase als in de gebruiksfase van Windwinning
Culemborg plaatsvinden. Door de bouw en de aanwezigheid van windturbines wordt de
kwaliteit van het leefgebied aangetast. Verstoring vanwege aanwezigheid wordt
veroorzaakt omdat vogels van het open veld graag in een open landschap zonder
obstakels foerageren en rusten. Een windturbine, maar ook een bosschage of boom, wordt
gezien als een dergelijk obstakel waarvan dergelijke vogels een afstand aanhouden
(bijlage 3).
De mate van verstoring wordt afzonderlijk voor zowel de aanlegfase als de gebruiksfase
getoetst. In de gebruiksfase verschilt de verstoringsafstand (de afstand waarover
windturbines effect hebben op de kwaliteit van het leefgebied) van windturbines voor
foeragerende en/of rustende vogels tussen soortgroepen en varieert van honderd tot
enkele honderden meters (bijlage 3). Ook voor broedende vogels verschilt de
verstoringsafstand van windturbines in de gebruiksfase tussen soorten. Voor veel soorten
bedraagt de verstoringsafstand voor broedende vogels in de gebruiksfase (veel) minder
dan 100 meter (bijlage 3).
Binnen de verstoringsafstand wordt de kwaliteit van het leefgebied aangetast door de
fysieke aanwezigheid van de windturbines. Uit onderzoek blijkt dat grotere windturbines
geen evenredig groter of kleiner verstorend effect hebben (Schekkerman et al. 2003). In
de soortspecifieke beoordeling van de verstoring is hier rekening mee gehouden en is
gewerkt met een voor de desbetreffende soort toepasselijke verstoringsafstand. De
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verstoring in het gebied wat binnen de verstoringsafstand ligt is niet 100% (Krijgsveld et al.
2008).
In deze rapportage wordt verstoring kwalitatief bepaald waarbij effecten van de vier
opstellingsvarianten ten opzichte van elkaar worden beoordeeld. Hierbij is als uitgangspunt
genomen dat windturbines in het open landschap een groter effect hebben dan
windturbines die nabij bosschages of bomenrijen staan. Daarnaast geldt dat een enkele
lijn aan windturbines tot minder verstoring leidt dan een dubbele rij windturbines. Effecten
worden alleen beschreven voor soorten van het open landschap, namelijk weidevogels
(broedperiode) en overwinterende ganzen, eenden en steltlopers (kievit en wulp). Overige
soorten, waaronder roofvogels en zangvogels ondervinden geen effect van verstoring door
aanwezige windturbines (bijlage 3).
Barrièrewerking
Voor het inschatten van de mate waarin barrièrewerking een probleem voor vogels vormt
is gebruik gemaakt van literatuur en eigen waarnemingen uit veldonderzoek (o.a. Fijn et al.
2007, 2012, Beuker et al. 2009). Op grond hiervan en informatie over de dimensies van de
opstellingvarianten is ingeschat of vogels de windturbine opstellingen zullen kruisen of
omvliegen, en de mate waarin dat per opstellingsvariant valt te verwachten. Een meer
gedetailleerde kwantificering van barrièrewerking is, met name bij grote windturbines met
ook grotere tussenafstanden, nog niet mogelijk omdat er nog geen onderzoek over
beschikbaar is.

6.2.3

Toelichting op het begrip significantie in relatie tot sterfte door aanvaringen
In het kader van de Wnb (Hoofdstuk 2) moet beoordeeld worden of de realisatie van
Windwinning Culemborg, 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
relevante Natura 2000-gebieden.
Voor de beoordeling van effecten van plannen en projecten op de betrokken Natura 2000gebieden, is gebruik gemaakt van de door het Steunpunt Natura 2000 opgestelde leidraad
(Steunpunt Natura 2000, 2010). Hierin staat verwoord wanneer gesproken moet worden
van significante effecten. In de leidraad staat ook vermeld hoe kan worden omgegaan met
het mogelijk onbedoeld veroorzaken van sterfte van vogels door windturbines. De basis
hiervoor wordt gevormd door de wijze waarop Bureau Waardenburg ten aanzien van
Windwinning Scheerwolde het 1%-criterium (verder 1%-mortaliteitsnorm) van het Ornis
Comité heeft toegepast (zie hieronder).
Volgens dit criterium kan additionele sterfte van minder dan 1% van de totale jaarlijkse
sterfte van de betrokken populatie (gemiddelde waarde) als kleine hoeveelheid worden
beschouwd. Bij Windwinning Scheerwolde is deze 1%-mortaliteitsnorm niet gebruikt om
het begrip ‘significantie’ uit te leggen. Wel is het 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 natuurlijke sterfte. Een veilige ‘eerste zeef’
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dus. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State achtte dit een acceptabele
werkwijze1. Een grotere sterfte dan 1% van de totale jaarlijkse sterfte (in cumulatie met
andere projecten) noodzaakt een aanvullende toetsing om te bepalen of het behalen van
de instandhoudingsdoelstelling 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).
Berekening 1%-mortaliteitsnorm
De 1%-mortaliteitsnorm is het aantal vogels dat 1% van de natuurlijke sterfte van de te
toetsen populatie representeert. Deze waarde is soortspecifiek aangezien de
populatiegrootte en de mortaliteit (de twee variabelen die de 1%-mortaliteitsnorm bepalen)
voor alle soorten anders is. De 1%-mortaliteitsnorm wordt als volgt berekend:

1%-mortaliteitsnorm (#vogels) = (natuurlijke sterfte * grootte van de te toetsen populatie) * 0,01

Voor de gegevens over de natuurlijke sterfte per soort is gebruik gemaakt van de website
van de BTO (http://www.bto.org/about-birds/birdfacts). In de berekeningen is de natuurlijke
sterfte van adulte vogels gebruikt, omdat hier meer over bekend is en omdat deze sterfte
lager is dan die van juveniele vogels. Hierdoor valt de 1%-mortaliteitsnorm iets lager uit
waardoor met zekerheid het worst case-scenario getoetst is. Voor soorten waarvoor geen
gegevens met betrekking tot sterfte beschikbaar zijn is gebruik gemaakt van de sterfte van
een gelijkende soort.
De 1%-mortaliteitsnorm is voor alle soorten berekend aan de hand van de actuele populatie
in Nederland voor de periode september-maart (www.sovon.nl: data vogelatlas 20132015). Hoofdstuk 7 geeft de redenen waarom alleen aan soortbescherming wordt getoetst.

6.3

6.3.1

Effectbepaling en -beoordeling soortenbescherming

Algemeen
De toetsing van de mogelijke effecten van Windwinning Culemborg op beschermde
soorten betreft een effectbepaling en -beoordeling op hoofdlijnen op basis van de huidige
aanwezigheid van beschermde soorten planten en dieren in het plangebied, de functie van
het plangebied en de directe omgeving voor deze soorten en de voorgenomen ingreep. De
toetsing is opgesteld op basis van:
 specifiek veldonderzoek gericht op vleermuizen in 2019;
 radaronderzoek gericht op wintervogels in 2019/20;
 huidige ter beschikking staande kennis en informatie (bronnenonderzoek);
1

Zie uitspraak ABRS van 1 april 2009 in zaaknr. 200801465/1/R2, uitspraak ABRS van 29 december 2010 in
zaaknr. 200908100/1/R1 en de uitspraak ABRS van 8 februari 2012 in zaaknr. 201100875/1/R2.
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6.3.2

inschattingen van deskundigen.

Vleermuizen
De toetsing van mogelijke effecten van Windwinning Culemborg op vleermuizen betreft
effectbepaling en -beoordeling op hoofdlijnen op basis van:
 vleermuisonderzoek in 2019;
 huidige ter beschikking staande kennis en informatie (bronnenonderzoek);
 inschattingen van deskundigen.
Effecten op verblijfplaatsen
Bij realisatie van een windpark moet rekening worden gehouden met effecten op
verblijfplaatsen van vleermuizen. In deze studie worden mogelijke effecten van de
aanlegfase beschreven op verblijfplaatsen, foerageergebieden en vliegroutes. Bij de
gebruiksfase wordt getoetst of er sprake is van mogelijke verstoring van verblijfplaatsen,
foerageergebieden of vliegroutes.
Effect op de staat van instandhouding
Het risico op aantallen 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:
 uit populatie dynamische gegevens blijkt dat de soort nog steeds een
levensvatbare 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 kleiner 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.
Om een eerste indicatie te krijgen voor de effecten van sterfte op populaties wordt vaak de
1%-mortaliteitsnorm gebruikt. In de voorliggende rapportage zijn de berekende/geschatte
risico’s gerelateerd aan de ‘lokale populatie’ en vergeleken met de 1% van de natuurlijke
sterfte bij de lokale populatie.
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6.4

Effectbepaling NNN
De effectbepaling op het NNN is kwalitatief gedaan. Bepaald is voor elke opstellingsvariant
in hoeverre windturbines in of nabij het GNN staan. In zoverre er verschillen zijn tussen de
varianten zal dat worden benadrukt.
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7
7.1

7.1.1

Vogels in en nabij het plangebied
Broedvogels

Broedvogels in het plangebied
De open graslanden in het plangebied zijn geschikt broedgebied voor diverse soorten
weidevogels (kievit, grutto, tureluur). Watervogels (eenden, meerkoeten) kunnen in de
oevers van watergangen tot broeden komen. In beplantingen en op erven kunnen in het
broedseizoen diverse algemene soorten van bos, park en tuin tot broeden komen.
Soorten met jaarrond beschermd nest
Soorten met een jaarrond beschermd nest broeden hetzij in bomen en beplantingen hetzij
in gebouwen. Van de boombroedende soorten zijn in het atlasblok waarin het plangebied
is gelegen tijdens het atlasproject nesten of territoria van havik (1-3 paar), sperwer (4-10
paar), buizerd (11-25 paar), boomvalk (1-3 paar) en ransuil (1-3 paar) vastgesteld. Roeken
broeden langs de N320 en de Erasmusweg. De aantallen aldaar worden jaarlijks
bijgehouden en de gemiddelde grootte over de periode 2015-2019 bedroeg 91 nesten
(data NVWC). Tussen 2015 en 2018 nam het aantal toe van 51 naar 115 maar in 2019
zaten er 88. Van de gebouwbroedende soorten zijn in het kader van het atlasproject kerkuil
en steenuil vastgesteld in het atlasblok waarin het plangebied is gelegen (beide 1-3 paar).
De steenuilen zitten echter niet in het plangebied (Hille Ris Lambers 2018). Wel is tijdens
veldwerk tweemaal een kerkuil langs de Oude Beesdseweg gezien. Jonge ransuilen waren
op twee plekken aanwezig, namelijk langs de Lange Aventuurseweg (nabij de kruising met
de Culemborgse Vliet) en in het bosje langs de Rommersteeg. Meer algemeen nestelen
huismus en gierzwaluw in bebouwing (bijvoorbeeld onder dakpannen) in het atlasblok
waarin het plangebied is gelegen. Voor de gierzwaluw betrof dit 4-10 paar. Tenslotte zijn
er ook 1-3 paar aan ooievaars waargenomen in het atlasblok. Van de wespendief is in 2018
een copulerend paar gemeld in het plangebied (data NDFF).
Rode lijstsoorten
Het plangebied van Windwinning Culemborg en directe omgeving vormt broedgebied voor
enkele soorten van de Rode Lijst (data NDFF). Op de graslanden broeden de grutto en de
tureluur. In het atlasblok, waarbinnen het plangebied valt, zijn 4-10 paren grutto’s met
jongen vastgesteld en 4-10 tureluurparen met indicatief broedgedrag. Voor het
noordwesten van het plangebied, nabij de Culemborgse Vliet, wordt een waarschijnlijk
broedgeval van de slobeend opgegeven (data NDFF).
Voor het atlasblok waarbinnen het plangebied ligt zijn binnen de data van het NVWC
territoria of broedgevallen opgegeven voor de Rode Lijstsoorten roerdomp (hoogste
broedcode: adult in geschikt broedbiotoop; schatting: 1-3 paar), wintertaling (paar in
broedbiotoop; 1-3), torenvalk (bewoond nest; 1-3), patrijs (pas uitgevlogen jongen; 4-10),
wulp (adult in geschikt broedbiotoop; 1-3), visdief (paar in geschikt broedbiotoop; 4-10),
koekoek (zingend individu; 1-3), boerenzwaluw (nest met jongen; aanwezig maar geen
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schatting), huiszwaluw (paar in broedbiotoop; 4-10), graspieper (transport voedsel of
ontlasting; aanwezig maar geen schatting), gele kwikstaart (pas uitgevlogen jongen; 4-10),
nachtegaal (territorium; 1-3), paapje (baltsend paar; 1-3), grote lijster (transport voedsel of
ontlasting; 4-10), spotvogel (territorium; 4-10), grauwe vliegenvanger (territorium; 4-10),
matkop (paar in broedbiotoop; 4-10), wielewaal (baltsend paar; 4-10), ringmus (nest met
jongen; aanwezig maar geen schatting) en kneu (territorium; 1-3). Het voorkomen van de
Rode Lijstsoorten ransuil, boomvalk en huismus in het plangebied of omgeving is al in de
vorige paragraaf genoemd.
In hoeverre al deze soorten ook daadwerkelijk in het plangebied broeden is slechts ten
dele bekend. Voor zover nodig is in de effectbepaling voor desbetreffende soorten bepaald
in hoeverre geschikt broedbiotoop binnen de invloedsfeer van de turbines aanwezig is.

7.1.2

Broedvogels uit Natura 2000-gebieden in relatie tot het plangebied
Een tweetal soorten zou gezien hun foerageerafstand (Van der Vliet et al. 2011) vanuit een
Natura 2000-gebied het plangebied kunnen bereiken, namelijk aalscholver (doelsoort
Rijntakken) en de purperreiger (doelsoort Zouweboezem). Het plangebied betreft echter
vooral agrarisch land dat niet geschikt is voor visetende watervogels als aalscholver en
purperreiger. Zowel in de data van de NDFF als in de WaVo-data zijn ook geen
waarnemingen van purperreiger bekend uit het plangebied. Hoewel met name het
voorkomen van de aalscholver in zeer kleine aantallen in de Culemborgse Vliet gedurende
de broedperiode niet is uit te sluiten, is dit dermate incidenteel dat er geen effecten zijn op
de instandhoudingsdoelstellingen. In de WaVo-data worden ook alleen aalscholvers in
kleine aantallen buiten het broedseizoen vermeld. Beide soorten worden in relatie tot het
voorkomen vanuit Natura 2000-gebieden gedurende het broedseizoen niet verder meer
behandeld.

7.2

7.2.1

Niet-broedvogels

Niet-broedvogels in het plangebied
De open graslanden in het plangebied zijn geschikt foerageergebied voor diverse soorten
van open gebieden zoals ganzen, eenden, meeuwen, reigers, roofvogels en steltlopers. In
deze paragraaf worden de bevindingen van het radarveldwerk besproken. In §7.2.2.
worden de overige bronnen (NDFF, WaVo-data) samengevat.
Ganzen en zwanen
Tijdens de veldbezoeken voor het radaronderzoek naar vliegbewegingen van watervogels
in de winter van 2019/2020 zijn in totaal 18 vliegbewegingen van groepen ganzen
waargenomen. Alle vliegbewegingen van ganzen zijn vastgesteld tijdens het eerste en
tweede veldbezoek. Bij het derde veldbezoek in maart zijn enkel lokaal foeragerende
grauwe ganzen waargenomen in het plangebied. De meeste vliegbewegingen betroffen
kolganzen (n=200) en grauwe ganzen (n=203), maar ook enkele brandganzen (n=12)
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vlogen over het plangebied. Daarnaast zijn drie groepen ongedetermineerde, vliegende,
ganzen (n=150) vastgesteld. De vliegbewegingen van de groepen ganzen zijn in alle
richtingen waargenomen. Grauwe ganzen vlogen op een hoogte van 11-75 m, terwijl
kolganzen vlogen op een hoogte van 41-150 m. In januari zijn vier kleine zwanen
waargenomen die kwamen aanvliegen en in het plangebied landden uit het oosten. Kleine
zwaan, kolgans, grauwe gans en brandgans kennen een instandhoudingsdoelstelling voor
het Natura 2000-gebied Rijntakken.
Eenden
Onder de eenden zijn smienten de meest talrijke soort die tijdens de drie radaravonden is
vastgesteld. Tijdens de eerste avond in december vlogen vlak voor zonsondergang twee
groepen smienten van respectievelijk 60 en 40 vogels over de westkant van het plangebied
richting noord op een geschatte hoogte van 51-75 m. De overige vliegbewegingen van
smienten betroffen vliegbewegingen van lokaal foeragerende vogels (drie groepen van
maximaal 30 vogels). Daarnaast is in december na zonsondergang tweemaal activiteit
waargenomen van circa 10 ongedetermineerde eenden die respectievelijk richting oost en
zuid vlogen. In maart zijn enkele kleine groepen van in totaal 12 wilde eenden gezien. Deze
soorten (wilde eend en smient) kennen een instandhoudingsdoelstelling voor het Natura
2000-gebied Rijntakken.
Meeuwen
Er zijn slechts drie waarnemingen van passerende groepen meeuwen vastgesteld tijdens
de drie radaravonden. In alle gevallen betrof dit kokmeeuwen. In december vloog een
groep van 40 kokmeeuwen richting het noorden op een geschatte hoogte van 31-40 m.
Een vliegbeweging van circa 100 kokmeeuwen naar noord op een hoogte van 11-20 m in
januari betrof vermoedelijk slaaptrek. Daarnaast vloog in januari een groep van circa 200
kokmeeuwen lokaal door het gebied. Tot slot is in maart een enkele kokmeeuw op lage
hoogte
vliegend
richting
noord
gezien.
Deze
soorten
kennen
geen
instandhoudingsdoelstelling voor Natura 2000-gebied Rijntakken.
Steltlopers
Tijdens de veldbezoeken in december en januari zijn regelmatig vliegbewegingen van
kieviten vastgesteld. Deze hadden betrekking op lokaal foeragerende vogels. In totaal zijn
zes groepen gezien bestaande uit 40-200 vogels en vliegend op een hoogte van 31-50 m.
Van overige soorten steltlopers zijn in het winterseizoen geen vliegbewegingen
waargenomen. Van de wulp is tenminste een grote groep in het plangebied waargenomen
tijdens het vleermuisonderzoek in augustus 2019. Beide soorten kennen een
instandhoudingsdoelstelling voor het Natura 2000-gebied Rijntakken.
Overige soorten
De
voormalige
eendenkooi
De
Prinse
Kooi
(https://www.gelderseeendenkooien.nl/culemborg) midden in het plangebied dient als slaapplaats voor grote
zilverreigers. Tijdens het tweede bezoek is waargenomen dat zeker 10 grote zilverreigers
daar zijn geland in de late schemering. Enkele grote zilverreigers vlogen echter verder
richting west of verlieten het plangebied richting het zuidoosten. In oktober 2019 werd een
aantal van 20 grote zilverreigers in het plangebied gemeld (data NDFF). Ook foerageren
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er regelmatig roofvogels, met name buizerd. Daarnaast zijn slaapplaatsen van enkele
tientallen roeken en enkele honderden kauwen vastgesteld in de bomenrij langs de N320.
Overige vliegactiviteit van grote groepen vogels in het plangebied die is waargenomen
tijdens de drie radaravonden was afkomstig van spreeuwen (n=900), houtduiven (n=480)
en kramsvogels (n=60). In beplantingen en op erven kunnen diverse algemene soorten
van bos, park en tuin voorkomen. Zo werden tijdens veldwerk groepen kramsvogels en
spreeuwen gezien. Geen van deze soorten kent een instandhoudingsdoelstelling voor het
Natura 2000-gebied Rijntakken.

7.2.2

Niet-broedvogels uit Natura 2000-gebieden in relatie tot het plangebied
Vanuit Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen zouden kolgans en grauwe gans
tijdens dagelijkse foerageervluchten theoretisch in het plangebied kunnen verschijnen.
Beide soorten gebruiken de Oostelijke Vechtplassen om te slapen. Hoewel het plangebied
binnen de maximale foerageerafstand voor deze soorten ligt is het dagelijkse verschijnen
vanuit dit gebied zeer onwaarschijnlijk. Er ligt ruim voldoende foerageerterrein binnen en
in de nabijheid van de Oostelijke Vechtplassen. De vogels zouden dagelijks de stad Utrecht
en aantrekkelijke foerageergebieden langs Lek en Neder-Rijn meten oversteken om het
plangebied te bereiken. Dit is onwaarschijnlijk. Tijdens het radaronderzoek is ook niet
gebleken dat in de avond veel ganzen in noordelijke richting vertrekken. Het Natura 2000gebied Oostelijke Vechtplassen wordt in deze context daarom niet verder meer besproken.
Vanuit Natura 2000-gebied Rijntakken zouden meerdere vogelsoorten tijdens dagelijkse
foerageervluchten theoretisch in het plangebied kunnen verschijnen. Dit betreft de viseter
aalscholver, de planteneters kleine zwaan, kolgans, grauwe gans, brandgans,
toendrarietgans, smient en wilde eend, de duikeenden tafeleend en kuifeend en de
steltlopers kievit, goudplevier, scholekster, wulp, grutto en kemphaan. Het voorkomen van
deze soorten wordt hieronder per groep en eventueel per telgebied besproken aan de hand
van de WaVo-data. Tevens wordt aan de hand van radardata besproken welke van de
soorten met een instandhoudingsdoelstelling voor Natura 2000-gebied Rijntakken risico’s
lopen door de plaatsing van windturbines in het beoogde plangebied. De actieradius van
de overige niet-broedvogelsoorten met een instandhoudingsdoelstelling voor Rijntakken
reikt niet tot in het plangebied en worden derhalve niet besproken.
Aalscholver
Gezien het beperkte habitat dient het plangebied niet als regelmatig foerageergebied voor
aalscholvers van elders en kunnen de aantallen nooit hoog zijn. Dit wordt bevestigd door
de data van de WaVo-tellingen. Het aantal aalscholvers in telgebied GL5130 noord tijdens
de WaVo-tellingen varieerde de afgelopen jaren van 5 tot 20 exemplaren op een teldag. In
GL5110 lag het aantal nog lager tussen 2 en 7 exemplaren. Gelet hierop is een negatief
effect op het instandhoudingdsoel voor Natura 2000-gebied Rijntakken uitgesloten.
Planteneters
Kleine zwanen zijn tijdens de WaVo-tellingen nooit in het telgebied GL5130 noord gezien
terwijl van de brandgans ooit slechts een exemplaar ter plaatse is waargenomen. Wel werd
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door Bureau Waardenburg een groep van kleine zwanen tijdens het radaronderzoek
gezien. Ook de toendrarietgans is op slechts een datum waargenomen, namelijk 11
exemplaren in twee groepen op 16 november 2019. Eenzelfde schaarse voorkomen geldt
voor deze drie soorten in telgebied GL5110: alleen brandgans is ooit twee keer in het
gebied gezien (50 exemplaren in januari 2017 en 6 in januari 2019). Het voorkomen van
deze soorten is voor beide telgebieden dus hooguit incidenteel te noemen.
Het aantal grauwe ganzen in telgebied GL5130 noord tijdens de WaVo-tellingen varieerde
van 3 tot 835 exemplaren op een teldag. De hoogste aantallen werden gezien in de
maanden november-april. In GL5110 lag het aantal lager tussen 12 en 329 exemplaren.
Omdat het laatste telgebied alleen in januari wordt geteld, volgt hieruit dat de aantallen
nogal variëren tussen de jaren. Het aantal kolganzen in GL5130 noord varieert behoorlijk
tussen de seizoenen. In de winter 2018/19 was het hoogste aantal 46 exemplaren maar in
de winter 2019/20 was dat 1.492. De soort wordt hier alleen in de periode november-maart
gezien. In het telgebied GL5110 liggen de aantallen een stuk lager met een maximum van
265 exemplaren in januari 2019. Voor beide soorten worden specifiek voor het plangebied
ook wel hogere aantallen opgegeven (data NDFF), tot 1.000 grauwe ganzen en 4.000
kolganzen (beide soorten in november 2016), dus buiten de periode van de WaVotellingen.
De smient wordt in GL5130 noord gezien in oktober-maart. De aantallen verschillen weinig
tussen de maanden met een maximum van 289 in januari 2020. In GL5110 liggen de
aantallen veel lager met een maximum van slechts 16 exemplaren. Aantallen van wilde
eenden zijn in GL5130 noord vrij constant tussen 78 en 293 met de hoogste aantallen in
januari. In GL5110 liggen de aantallen op vergelijkbare hoogte, met een maximum van 210
in januari 2020.
Concluderend voor de groep planteneters geldt dat kleine zwaan, toendrarietgans en
brandgans niet of nauwelijks in het plangebied worden aangetroffen. Grauwe gans,
kolgans, smient en wilde eend gebruiken het plangebied buiten het broedseizoen meer dan
incidenteel. Hoewel deze vogels het Natura 2000-gebied Rijntakken zouden kunnen
gebruiken als rustplaats, bleek dat niet uit het radaronderzoek. De vliegbewegingen van
de groepen ganzen bleken immers alle richtingen uit te gaan en dus niet een duidelijke
route van of naar Rijntakken te vertonen. Zodoende wordt het voorkomen van ganzen in
relatie tot Natura 2000-gebied niet verder meer besproken. Waarschijnlijk maken de
ganzen gebruik van lokale slaapplaatsen in de omgeving van het plangebied. Voor eenden
geldt dat tijdens het radaronderzoek alleen regelmatig vliegbewegingen van smienten zijn
vastgesteld. Het betrof zowel lokale verplaatsingen als bewegingen over grotere afstand
richting het noorden, maar niet richting het Natura 2000-gebied Rijntakken.
Gelet op voorgaande wordt een effect op de instandhoudingsdoelen van herbivore
watervogels van Natura 2000-gebied uitgesloten.
Duikeenden
Gezien het beperkte habitat dient het plangebied niet als regelmatig foerageergebied voor
duikeenden van elders en kunnen de aantallen nooit hoog zijn. Dit wordt bevestigd door
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de data van de WaVo-tellingen. Tijdens de WaVo-tellingen is de tafeleend in geen van
beide telgebieden waargenomen. Het voorkomen van de soort is dus hooguit incidenteel
te noemen. De kuifeend komt regelmatiger voor in de telgebieden maar de aantallen blijven
laag. In GL5130 noord bedroeg het maximum 28 exemplaren in april 2019. In GL5110 zijn
de aantallen iets hoger met 49 exemplaren in januari 2017.
Gelet hierop wordt een effect op de instandhoudingsdoelen van duikeenden van Natura
2000-gebied uitgesloten.
Steltlopers
Het probleem met het voorkomen van steltlopers in het plangebied is dat deze in Nederland
in grote aantallen voorkomen gedurende de nazomer wanneer WaVo-tellingen niet zijn
uitgevoerd. Gedurende de tellingen van telgebied GL5130 noord zijn wel scholeksters
waargenomen (alleen in maart-april), maar wulp, grutto en kemphaan niet. In GL5110 is
tijdens de WaVo-tellingen ooit een wulp waargenomen (in januari 2017), maar de overige
soorten weer niet. Kemphaan is recent dus nooit aangetroffen tijdens de WaVo-tellingen.
Specifiek voor het plangebied is het aantal waarnemingen van de wulp beperkt tot 9
december 2014 (42 exemplaren), januari 2017 (6 exemplaren), augustus 2019 (43
exemplaren) en januari 2020 (1 exemplaar). Ook voor de NDFF data geldt dat er geen
waarnemingen van kemphaan zijn opgenomen. Dat geldt verder ook voor waarnemingen
van scholekster en grutto in de nazomer en winter.
Slechts over het winterse voorkomen van kievit en goudplevier is aan de hand van de
WaVo-tellingen meer te zeggen. In beide telgebieden zijn goudplevieren nooit
waargenomen. Ook de NDFF vermeldt geen waarnemingen voor de soort. Het aantal
waarnemingen van de kievit in GL5110 is beperkt tot een van 46 exemplaren in januari
2017. In GL5130 noord varieert het aantal tussen 2 en 372 exemplaren.
Concluderend voor de groep steltlopers geldt dat alleen kievit en wulp meer dan incidenteel
het plangebied gebruiken buiten het broedseizoen. Van de wulp zijn tijdens het
radaronderzoek geen bewegingen vastgesteld. De drie onderzoeksmaanden vallen echter
in een periode dat de aanwezigheid van wulpen op zijn laagst is in de regio. De aantallen
nemen pas vanaf half februari weer toe (Altenburg & van Horssen 2018). In de regio
worden de grootste aantallen wulpen in de juli-september waargenomen (Altenburg & van
Horssen 2018). Dit kan worden geïllustreerd aan de waarneming van een groep van ca.
200 wulpen in het plangebied tijdens het vleermuisonderzoek in augustus 2019. Er zijn
echter geen aanwijzingen dat de wulpen het plangebied intensief als foerageergebied
benutten (bijvoorbeeld data NDFF). Uitgaande over de informatie over het gebiedsgebruik
van de gezenderde wulp (Altenburg & van Horssen 2018; zie ook hoofdstuk 2) wordt
ingeschat dat de dagelijkse slaaptrek van wulpen tussen slaapplaats Eiland van Maurik (in
Natura 2000-gebied Rijntakken) en foerageergebied vooral ten oosten van het plangebied
plaats zal vinden. Er zijn geen aanwijzingen voor een dagelijkse uitwisseling tussen vogels
van het Natura 2000-gebied Rijntakken en het plangebied. Tijdens het radaronderzoek
bleek dat de kieviten die lokaal in het plangebied voorkomen niet over grotere afstand uit
het plangebied vliegen. De overige soorten worden nooit in het plangebied gezien
(goudplevier, kemphaan) of alleen gedurende het broedseizoen (scholekster, grutto). Gelet
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hierop wordt een effect op de instandhoudingsdoelen van steltlopers uit Natura 2000gebied Rijntakken uitgesloten.
Omdat bekend is dat de wulp ten noorden van het plangebied slaapt langs de Lek
(Altenburg & van Horssen 2018) wordt deze soort wel nader beschouwd in het kader van
de soortenbescherming.

7.3

Seizoenstrek
Veel vogels maken jaarlijkse vliegbewegingen tussen broedgebieden in het noorden en de
overwinteringsgebieden in het zuiden tijdens de jaarlijkse seizoenstrek (LWVT/Sovon
2002). In het algemeen vindt seizoenstrek plaats op hoogten boven de 150 meter, maar bij
tegenwind kan de vlieghoogte van vogels op trek afnemen tot beneden de 100 meter
(Buurma et al. 1986). Over het plangebied gaat deze vogeltrek over een breed front.
Vanwege de ligging van het plangebied op een gemiddelde binnenlandse locatie in
Nederland is er geen sprake van hogere aantallen vogels zoals aan de kust kan
voorkomen.
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8
8.1

Vleermuizen in en nabij het plangebied
NDFF data over vleermuizen
Uit de ruimere omgeving van het plangebied zijn de volgende vleermuissoorten bekend
(NDFF 2019): watervleermuis, gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, rosse
vleermuis, laatvlieger en gewone grootoorvleermuis. Vanwege het ontbreken van open
water dat dient als foerageergebied ontbreekt de meervleermuis in en ruim buiten het
plangebied (NDFF 2019).
Een groot deel van de waarnemingen in de NDFF is verzameld tijdens transecttellingen in
het kader van NEM (netwerk ecologische monitoring). Over de Oude Beesdseweg loopt
een route voor deze telling; deze wordt tweemaal per jaar gereden sinds 2013. Het
overgrote deel van de waarnemingen uit deze telling betreft gewone dwergvleermuis.
Overige soorten zijn hooguit één of enkele keren waargenomen. De gewone
dwergvleermuis gebruikt bomenlanen langs deze weg en beplantingen in het landschap
als foerageerplek. Vanwege het ontbreken van een actueel gebiedsdekkend
vleermuizeninventarisatie in het plangebied, heeft Bureau Waardenbrug een dergelijke
inventarisatie in 2019 uitgevoerd (zie hoofdstuk 6 voor methode).

8.2

Vleermuisinventarisatie Bureau Waardenburg
Er zijn tijdens het veldwerk door Bureau Waardenburg 498 opnames van vleermuizen
geregistreerd. In veel gevallen stonden er meer dan één soort op een opname zodat er
uiteindelijk 562 registraties zijn. Veruit de meeste betroffen gewone dwergvleermuis (440
registraties), gevolgd door ruige dwergvleermuis (71 registraties) en rosse vleermuis (35
registraties). Voor de overige soorten bleef het aantal registraties beperkt tot minder dan
10: laatvlieger (6 registraties), watervleermuis (2 registraties), baard-/brandt’s vleermuis
(beide soorten zijn niet op basis van hun geluiden van elkaar te onderscheiden) (3
registraties) en gewone grootoorvleermuis (3 registraties). In een tweetal gevallen was er
twijfel of een geluid door laatvlieger, rosse vleermuis of tweekleurige vleermuis was
voortgebracht. Deze twee zijn naar rato toegekend aan de soort binnen deze groep die met
zekerheid in het plangebied is vastgesteld, namelijk rosse vleermuis. Daarom wordt in het
vervolg van deze natuurtoets voor rosse vleermuis met 37 registraties gerekend.

8.2.1

Gebruik van het plangebied
Verblijfplaatsen
In het plangebied staan enkele gebouwen (boerderijen). Hierin kunnen gebouwbewonende soorten verblijven, zoals de gewone dwergvleermuis. In oudere beplanting in
de bosschages en eendenkooi kunnen boombewonende soorten zoals de watervleermuis
en rosse vleermuis verblijfplaatsen hebben.
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Vliegroutes
In het plangebied komen bomenrijen voor (langs de N320), watergangen met
oeverbegroeiing en bermen met (een deel van het jaar) hoge begroeiing. Deze lijnvormige
elementen kunnen door diverse soorten gebruikt worden als oriëntatiemiddel in de vlucht.
Foerageergebied
De opgaande beplanting, begroeide oevers en watergangen in het plangebied bieden
vleermuizen geschikt foerageergebied vanwege de structuurvariatie. De open graslanden
hebben minder betekenis voor vleermuizen vanwege het ontbreken van beschutting en
mogelijk een kleinere beschikbaarheid aan insecten. Vanwege het feit dat het grootste deel
van het plangebied open grasland is, vormt het matig aantrekkelijk foerageergebied voor
vleermuizen.

8.2.2

Verspreiding van soorten over het plangebied
Figuren 8.1 tot en met 8.5 geven de verspreiding van de vleermuissoorten in het
plangebied.

Figuur 8.1 Verspreiding van gewone dwergvleermuis in het plangebied, vastgesteld tijdens
vleermuisonderzoek in 2019.
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Figuur 8.2 Verspreiding van ruige dwergvleermuis in het plangebied, vastgesteld tijdens
vleermuisonderzoek in 2019.

Figuur 8.3 Verspreiding van laatvlieger en rosse vleermuis in het plangebied, vastgesteld tijdens
vleermuisonderzoek in 2019.
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Figuur 8.4 Verspreiding van watervleermuis en baard-/brandt’s vleermuis in het plangebied,
vastgesteld tijdens vleermuisonderzoek in 2019.

Figuur 8.5 Verspreiding van gewone grootoorvleermuis en ongedetermineerde registraties in het
plangebied, vastgesteld tijdens vleermuisonderzoek in 2019.
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9

Overige beschermde soorten in en nabij het plangebied
In dit hoofdstuk wordt de gegeven informatie in Hille Ris Lambers (2018) als basis gebruikt,
aangevuld met de meest recente informatie via NDFF en eventueel andere bronnen.

9.1

Flora
Van de afgelopen 10 jaar ontbreken waarnemingen van onder de Wnb beschermde
planten (Van Vliet et al. 2012, data NDFF). Geen van de hieronder genoemde vegetaties
biedt beschermde planten geschikte groeiplaatsen. Het voorkomen van beschermde
planten is uitgesloten.
De vegetaties in het plangebied omvatten intensief gebruikte agrarische graslanden,
bermen, oevervegetaties, watervegetaties, boomgaarden en populierenbos. Al deze
vegetaties bevatten uitsluitend algemene, niet onder de Wnb beschermde plantensoorten.
In de grazige vegetaties komen diverse algemene grassoorten voor en algemene soorten
bloeiende kruiden zoals scherpe boterbloem, klaversoorten en echte koekoeksbloem (data
NDFF).
In de bermen staat naast diverse grassoorten een variëteit aan kruiden zoals fluitenkruid,
smalle en brede weegbree, ridderzuring, varkensgras en jacobskruiskruid. In de
watergangen en de oevers ervan komen algemene soorten voor zoals liesgras,
moerasspirea, gele lis, gele plomp, pijlkruid, waterzuring, grote kattenstaart, grote
waterweegbree, grote egelskop, riet en diverse kroossoorten. Naast populieren staan er in
de populierenopstanden es, diverse soorten wilg, els en eik. In de ondergroei / aan de
randen staan struiken als meidoorn, vlier, kornoelje, braamstruweel en sleedoorn. In de
kruidlaag staan algemene soorten als nagelkruid, brandnetel, en kleefkruid.

9.2

Ongewervelden
De Wnb beschermt een aantal (vrij) zeldzame ongewervelden. Dit zijn soorten als
pimpernelblauwtje, spiegeldikkopje, sleedoornpage, bosbeekjuffer, vliegend hert, groene
glazenmaker, sleedoornpage en platte schijfhoren. Dit zijn vaak kritische soorten die zich
voortplanten in vennen, beken of specifieke waardplanten (zoals pimpernel) nodig hebben.
De iepenpage is een vlindersoort die als waardplant de algemeen voorkomende iep nodig
heeft. Deze verborgen levende soort is sinds 2000 niet in de ruime omgeving van
Culemborg vastgesteld (data NDFF) ondanks de aanwezigheid van een actieve lokale
natuurvereniging.
De platte schijfhoren (een klein zoet waterslakje) is bekend uit gebieden langs de Diefdijk,
maar is in de gemeente Culemborg nooit waargenomen (landelijk verspreidingsonderzoek
platte schijfhoren (Habslak; www.limnodata.nl)). Er zijn ook recent geen waarnemingen
bekend geworden (data NDFF).
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Voor andere beschermde ongewervelden heeft het buitengebied van Culemborg geen
betekenis. Het voorkomen daarvan is op grond van terreinkenmerken en
verspreidingsgegevens uit te sluiten (data NDFF).

9.3

Vissen
Uit het buitengebied van Culemborg is het voorkomen van de beschermde grote
modderkruiper bekend (onder andere Van Vliet et al. 2012). Het voorkomen van andere
beschermde vissen is uitgesloten op grond van het ontbreken van geschikt habitat en van
waarnemingen (data NDFF).
De grote modderkruiper is een soort van het rivierengebied, specifiek van verlandende
watergangen. De grote modderkuiper komt vooral in de westelijke helft van de gemeente
voor, in smalle sloten (< 1,5 meter) en in sloten met een breedte van drie meter. Sloten
waarin grote modderkruipers voorkomen hebben over het algemeen een goed ontwikkelde
onderwatervegetatie, veelal met holpijp. In sloten die regelmatig geschoond en gebaggerd
komt de soort vaak niet (meer) voor. In de NDFF is een uitslag van een eDNA-monster
opgenomen waaruit het voorkomen van de grote modderkruiper is aangetoond ten westen
van het plangebied (data NDFF). Het kan daarom niet uitgesloten worden dat de soort in
één of meerdere van de vele watergangen in het plangebied voorkomt. Er zijn echter geen
recente waarnemingen uit 2018-2019 bekend geworden (data NDFF).

9.4

Amfibieën
In het buitengebied van Culemborg (ten oosten van de A2) komen vier beschermde
amfibieën voor, waarvoor geen vrijstelling wordt verleend bij ruimtelijke ingrepen namelijk:
kamsalamander, rugstreeppad, poelkikker en heikikker.
In het plangebied vormen de polders Lange en Korte Avontuur (enkele van de) optimale
leefgebieden van de heikikker in Culemborg (Van Vliet et al. 2012). Ook de poelkikker is
bekend uit deze polders. Deze kikkersoort heeft een duidelijke voorkeur voor wat ondieper
water met veel watervegetatie en een niet te steil talud om op te zonnen. Smalle slootjes
en rabattengebieden vormen geschikte voortplantingsplaatsen. De poelkikker overwintert
in muizengangen en onder pollen in de grond.
De rugstreeppad en de kamsalamander zijn beide gebonden aan de uiterwaarden en
poelen ten noorden van Culemborg. Het voorkomen van deze soorten in het plangebied is
uitgesloten.
Verder komen er nog vijf algemene soorten amfibieën voor binnen de gemeente waarvoor
de provincie Gelderland vrijstelling verleent bij ruimtelijke ingrepen: bastaardkikker,
meerkikker, bruine kikker, gewone pad en kleine watersalamander. Al deze soorten komen
voor in het plangebied (Van Vliet et al. 2012, data NDFF).
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9.5

Reptielen
Reptielen komen niet voor in de ruime omgeving van Culemborg (data NDFF).

9.6

Grondgebonden zoogdieren
Uit de omgeving van het plangebied zijn de volgende waarnemingen van grondgebonden
zoogdieren bekend: boommarter, bunzing, dwergmuis, haas, egel, mol, konijn,
huisspitsmuis, waterspitsmuis, rosse woelmuis, ree, vos, veldmuis en wezel. Er zijn echter
geen recente waarnemingen uit 2018-2019 bekend geworden (data NDFF).
Aangezien de boommarter slechts eenmalig (dood) is aangetroffen en Culemborg buiten
zijn verspreidingsgebied ligt, moet dit een (juveniel) dier zonder verblijfplaats betreffen. De
waterspitsmuis is ook slechts eenmalig in de Regulieren (een laaggelegen natuurgebied
ten zuidoosten van het plangebied) aangetroffen. Aangezien dit een soort is van
moerassen en natuurgebieden, kan worden aangenomen dat deze soort niet in het
plangebied voorkomt. Andere strikt beschermde grondgebonden zoogdieren, waarvoor in
de provincie geen vrijstelling bij ruimtelijke ingrepen geldt, komen niet voor binnen het
plangebied.
Het plangebied met zijn open grasland, oevers, watergangen en opgaande beplanting is
geschikt als (onderdeel van het) leefgebied voor veel van de overige hiervoor genoemde
algemene soorten en in potentie ook voor soorten als bosspitsmuis en aardmuis. Alle
genoemde soorten kunnen er verblijfplaatsen hebben en in redelijke dichtheden
voorkomen. Deze soorten vallen in het kader van de Wnb onder het ‘Beschermingsregime
andere soorten’ waarvoor in de provincie Gelderland een vrijstelling van
verbodsbepalingen bij ruimtelijke ontwikkelingen geldt.
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10

Effecten op vogels
In dit hoofdstuk wordt op basis van beschikbare kennis over voorkomen en gedrag een
overzicht gegeven van de effecten op vogels als gevolg van de bouw en het gebruik van
Windwinning Culemborg. De volgende effecten op vogels kunnen in theorie optreden (zie
bijlage 3):
 Aantasting van nesten in de aanlegfase;
 Verstoring in de aanlegfase;
 Verstoring in de gebruiksfase;
 Sterfte in de gebruiksfase;
 Barrièrewerking in de gebruiksfase.
De effecten zijn zoveel mogelijk gekwantificeerd. Bij deze kwantificering moet echter in
acht 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 wel zeer 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 (zie hoofdstuk 5).

10.1

Effecten in de aanlegfase
Tijdens de aanleg van Windwinning Culemborg zijn verschillende effecten op vogels
mogelijk. Vogelaanvaringen zijn dan nog niet aan de orde, maar verstoring (als gevolg van
o.a. geluid, beweging, trillingen) kan wel optreden. Er moeten mogelijk ontsluitingswegen
worden aangelegd of verbreed, er wordt geregeld heen en weer gereden met
vrachtwagens en personenauto’s, gewerkt met draglines en grote kranen, mogelijk worden
funderingen voor de windturbines geheid, en in het veld wordt heen en weer gelopen door
landmeters en bouwers. Zo kunnen bouwwerkzaamheden leiden tot de verstoring van
vogels en de vernietiging of verstoring van hun nesten en/of eieren. Op beperkte schaal
kunnen deze werkzaamheden ook (tijdelijk) habitatverlies opleveren voor vogels.
Broedvogels
Het plangebied zal tijdens de aanlegfase verstoord worden. Op de agrarische percelen
broeden hooguit kleine aantallen soorten van het agrarisch gebied (zie hoofdstuk 7).
Tijdens de werkzaamheden en de voorbereiding daarvan dient vernietiging van nesten die
in gebruik zijn door vogels voorkomen te worden. Dit kan bijvoorbeeld indien is vastgesteld
dat met deze werkzaamheden geen nesten van vogels worden aangetast. Bij
aanwezigheid van nesten dient te worden bepaald of de werkzaamheden van dien aard
zijn dat ze tijdelijk moeten worden uitgesteld. Voor het broedseizoen kan geen
standaardperiode worden aangegeven. Het broedseizoen verschilt namelijk per soort.
Globaal moet rekening gehouden worden met de periode maart tot half augustus.
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Niet-broedvogels
De verstorende invloed op rustende en foeragerende vogels die uitgaat van de hiervoor
genoemde activiteiten moet minstens zo groot worden ingeschat als die van de
aanwezigheid van de windturbines (zie §10.3), maar bestrijkt een groter gebied. Daar staat
tegenover dat het een tijdelijke verstoring betreft, die alleen optreedt in de periode waarin
de werkzaamheden worden uitgevoerd.
Voor vogels is het mogelijk om buiten het broedseizoen elders in (de directe omgeving van)
het plangebied een alternatieve foerageer- of rustplek te benutten als ze tijdens een
bepaalde fase tijdens de bouw van de windturbines op een bepaalde plek in het plangebied
tijdelijk verstoord worden. Zo zijn er voldoende vergelijkbare agrarische gebieden in de
directe omgeving aanwezig die tijdelijk benut kunnen worden als alternatief. Er is daarom
geen sprake van wezenlijke verstoring: vogels zullen (de directe omgeving van) het
plangebied niet permanent verlaten, zodat in dit geval ook geen verslechtering van de
kwaliteit van het leefgebied optreedt.

10.2

10.2.1

Aanvaringsslachtoffers in de gebruiksfase

Globaal overzicht van het aantal aanvaringsslachtoffers
Op basis van resultaten van slachtofferonderzoeken in bestaande windparken is voor
Windwinning Culemborg 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 (Winkelman 1989, 1992,
Musters et al. 1996, Baptist 2005, Schaut et al. 2008, Everaert 2008, Krijgsveld et al. 2009,
Krijgsveld & Beuker 2009, Beuker & Lensink 2010, Verbeek et al. 2012). 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.
Gezien het aanbod en de ligging van windpark in het binnenland worden per turbine niet
meer dan 15 slachtoffers per jaar verwacht. Per opstellingsvariant leidt dat dus tot 90 tot
135 slachtoffers voor het gehele windpark.

10.2.2

Aanvaringsslachtoffers onder broedvogels
Van het totaal aantal aanvaringslachtoffers dat voor de windturbines op jaarbasis is
voorzien zal een zeer beperkt aandeel lokale broedvogels (alle soorten samen) betreffen.
Voor alle broedvogelsoorten in en nabij het plangebied gaat het op jaarbasis om incidentele
slachtoffers (<1 per soort per jaar in het gehele windpark). Soorten met een jaarrond
beschermd nest en weidevogels worden hieronder nader besproken.
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Soorten met een jaarrond beschermd nest
De verschillende soorten roofvogels (buizerd, sperwer, valken) die in de omgeving van het
plangebied broeden, hebben een relatief grote actieradius, maar zijn met name overdag
actief en worden in Noordwest-Europa relatief weinig gevonden als aanvaringsslachtoffer
(Hötker et al. 2013, Langgemach & Dürr 2019). Er is wel sprake van een verhoogd
aanvaringsrisico in de nabijheid (tot circa 300 m) van de nestlocatie als gevolg van
vliegbewegingen op grotere hoogte, o.a. tijdens baltsvluchten, prooiovergave, territoriale
conflicten en verjagen van predatoren. Gezien de afwezigheid van broedgevallen dichtbij
de geplande windturbines, zullen aanvaringen van o.a. buizerd (of een van de andere
voornoemde soorten roofvogels) met een van de geplande windturbines van Windwinning
Culemborg hooguit incidenteel plaatsvinden (<1 exemplaar per soort op jaarbasis in het
gehele windpark). Op basis van het bovenstaande worden roofvogels die broeden in de
omgeving van het plangebied hoogstens incidenteel slachtoffer van een aanvaring met een
windturbine in het plangebied.
Weidevogels en overige broedvogels
In en nabij het plangebied komen vooral algemene weidevogelsoorten voor. Deze kennen
door hun baltsgedrag een hoger risico op aanvaringen. Gelet op het aantal broedparen
betreft dit incidentele (niet-jaarlijkse) sterfte. Voor veel van de andere soorten is het
aanvaringsrisico verwaarloosbaar klein, omdat hun actieradius beperkt is en ze geen
dagelijkse vliegbewegingen tussen slaapplaats en foerageergebied in de donkerperiode
maken en dus weinig risicovolle vliegbewegingen door het geplande windpark maken.
Plaatselijke broedvogels zijn meestal ook goed bekend met de omgeving en de risico’s ter
plaatse. Dergelijke soorten zullen hooguit incidenteel slachtoffer worden van een aanvaring
met een windturbine in het plangebied.

10.2.3

Aanvaringsslachtoffers onder niet-broedvogels
Van het totale aantal aanvaringsslachtoffers die voor het windpark op jaarbasis wordt
geschat, zal een beperkt aantal lokaal verblijvende niet-broedvogels betreffen. De bulk van
de slachtoffers betreft vogels op seizoenstrek die geen binding met het plangebied hebben
(zie paragraaf 10.2.5). Voor het merendeel van de niet-broedvogelsoorten in en nabij het
plangebied gaat het op jaarbasis om incidentele slachtoffers (o.a. kievit). Nietbroedvogelsoorten waarvoor op jaarbasis één of meerdere slachtoffers vallen, zijn soorten
die overdag geregeld in hogere luchtlagen verkeren en soorten die in het donker regelmatig
foerageer- en slaaptrekvluchten over het plangebied maken. In voorgaande hoofdstukken
is bepaald dat voor een vijftal soorten het risico op slachtoffers aannemelijk was. Deze
aantallen zijn via het Flux-Collision Model doorgerekend voor de vier opstellingsvarianten
(tabel 10.1). Hieruit volgt dat er hooguit incidenteel slachtoffers zullen vallen onder de twee
ganzensoorten. Dit geldt ook voor de wulp behalve voor variant ‘Windbos’ waarvoor een
iets hoger aantal slachtoffers wordt berekend dan de andere varianten. Voor smient en
kokmeeuw ligt het aantal berekende slachtoffers altijd boven de een per jaar. Voor beide
laatste soorten geldt dat met name variant ‘Windbos’ maar ook variant ‘180 Wetering’
slechter scoren (meer berekende slachtoffers) dan de andere twee varianten.
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Tabel 10.1

Berekend aantal jaarlijkse aanvaringsslachtoffers voor vijf vogelsoorten voor vier
opstellingsvarianten van Windwinning Culemborg.

Soort

Noord

Windbos

140 Wetering

180 Wetering

grauwe gans

<1

<1

<1

<1

kolgans

<1

<1

<1

<1

3

6

3

4

<1

1

<1

<1

34

68

34

38

smient
wulp
kokmeeuw

10.2.4

Aanvaringsslachtoffers onder seizoenstrekkers
Seizoenstrek vindt over het algemeen op grote hoogte plaats waardoor het aanvaringsrisico voor vogels op seizoenstrek met de windturbines dan relatief laag is. Bepaalde
weersomstandigheden, zoals sterke tegenwind of mist, kunnen er wel voor zorgen dat de
vlieghoogte van deze vogels afneemt, waardoor het risico op een aanvaring toeneemt.
Vanwege het relatief grote aantal vogels dat tijdens seizoenstrek het plangebied passeert,
zullen tijdens dergelijke risicovolle omstandigheden meerdere vogels met de windturbines
kunnen botsen, vooral in het donker wanneer de windturbines minder goed zichtbaar zijn.
Op jaarbasis vallen naar schatting (afhankelijk van de variant) 90 tot 135
aanvaringsslachtoffers onder vogels. Het overgrote deel van deze slachtoffers zal vallen
onder vogels tijdens hun seizoenstrek. Het gaat hierbij om tientallen soorten, op basis van
deskundigenoordeel (zie bijvoorbeeld ook trektelpost Redichemse Waard op trektellen.nl)
trekken jaarlijks minimaal vele tientallen soorten over het plangebied. Voor algemene
soorten, die in zeer grote aantallen het plangebied passeren, zoals lijsters, roodborst en
spreeuw, kunnen op jaarbasis per soort maximaal een tiental individuen slachtoffer worden
van een aanvaring met de geplande windturbine. Voor schaarse soorten, die in kleine
aantallen het plangebied passeren, zoals kwartel en ransuil, zal jaarlijks <1 individu
slachtoffer worden van een aanvaring met de windturbine.

10.2.5

Aanvaringsslachtoffers onder soorten uit Natura 2000-gebieden
Uit hoofdstuk 7 blijkt dat voor alle vogelsoorten waarvoor de omliggende Natura 2000gebieden zijn aangewezen geen sprake is van een relatie met het plangebied. Voor al deze
soorten kunnen effecten van de bouw en het gebruik van Windwinning Culemborg op het
behalen van de instandhoudingsdoelstellingen op voorhand met zekerheid uitgesloten
worden. In de effectbeoordeling in het kader van Natura 2000-gebieden, worden de
broedvogels daarom buiten beschouwing gelaten.
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10.3

Verstoring in de gebruiksfase
Ten gevolge van het geluid, de beweging en/of de fysieke aanwezigheid van (draaiende)
windturbines kunnen vogels verstoord worden. Door de verstorende werking is het
leefgebied in de directe omgeving van windturbines minder geschikt. Hierdoor kunnen
vogels een bepaald gebied rond de windturbine c.q. het windpark verlaten. De
verstoringsafstand verschilt per soort. ook de mate waarin vogels verstoord worden
verschilt tussen soorten. Dergelijke effecten zijn met name aangetoond voor rustende
vogels, maar ook voor foeragerende watervogels (zie bijlage 3).
Behalve opstellingsvariant A140 Noord die tegen bosschages en langs de noordelijke
bomenrij is gesitueerd, liggen alle in het centrale open gebied binnen het plangebied.
Variant A140 Windbos kan vanwege de inspringende opstelling worden gekenmerkt als
een dubbele rij terwijl beide varianten Lijn wetering een enkele rij vormen. Variant A140
Lijn wetering is daarbij enkele turbines langer dan variant A180 Lijn wetering.

10.4

Barrièrewerking in de gebruiksfase
In algemene zin is er sprake van een effectieve barrière als vogels door een
windparkopstelling hun voedsel- of rustgebied niet of moeilijk kunnen bereiken. Ganzen,
eenden, wulpen en meeuwen kennen foerageerafstanden tot 30 km (Van der Vliet et al.
2011) zodat deze geen negatief effect ondervinden van eventueel omvliegen. Bovendien
zit tussen de windturbines in de diverse inrichtingsvarianten een ruimte van ca. 300 m, ook
bij een inspringende lijn zoals variant A140 Windbos. Hierdoor is barrièrewerking op
voorhand voor alle vogelsoorten uitgesloten. Variant A140 Noord scoort op dit punt extra
goed omdat er een gat zit in de opstelling.
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11

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
 Verstoring van verblijfplaatsen in de gebruiksfase
 Sterfte in de gebruiksfase
In hoeverre deze effecten in praktijk in Windwinning Culemborg aan de orde zijn wordt
besproken in de volgende paragrafen.

11.1

Effecten in de aanlegfase
Omdat werkzaamheden overdag uitgevoerd worden is verstoring door bijvoorbeeld
verlichting uit te sluiten.
Verblijfplaatsen
Voor het opschalen van het windpark worden geen gebouwen gesloopt of bomen gekapt.
Aantasting van verblijfplaatsen kan daarom op voorhand worden uitgesloten. Vergelijking
van geplande locaties voor windturbines en baltslocaties van gewone dwergvleermuis leert
bovendien dat deze op meer dan 100 m afstand van elkaar afliggen, behalve in het geval
van de op-een-na-oostelijke windturbine in variant ‘A140 Noord’ (die nabij twee
baltslocaties van gewone dwergvleermuis is gepland). Er geldt daarnaast dat
werkzaamheden overdag worden uitgevoerd. Verstoring van verblijfplaatsen zijn voor de
aanlegfase uitgesloten bij het saneren van oude windturbines en de bouw van nieuwe
windturbines.
Foerageergebied en vliegroutes
In het plangebied worden aanwezige geleidingsstructuren (dijken, sloten, watergangen)
door vrijwel alle soorten gebruikt om langs te vliegen en te foerageren. Rosse vleermuizen
vliegen veelal hoger boven het maaiveld en zijn daarbij minder afhankelijk van geleide
objecten als vliegroute. Er is voldoende alternatief aan foerageergebied rondom het
plangebied aanwezig. Op basis hiervan worden effecten op foerageergebieden en
vliegroutes uitgesloten.

11.2

Effecten in de gebruiksfase
Verstoring van verblijfplaatsen
Verstoring van verblijfplaatsen door in gebruik zijnde windturbines is in directe zin niet aan
de orde. Vleermuizen worden zelfs aangetrokken door windturbines en volgens sommigen
wordt dit (deels) veroorzaakt doordat vleermuizen de windturbines aanzien voor een
potentiële verblijfplaats (Cryan & Barclay 2009). Het functioneren van verblijfplaatsen kan
wellicht worden aangetast wanneer de windturbines zodanig worden geplaatst dat de
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afstand tussen de verblijfplaatsen en de tip van de rotor minder dan 50 m bedraagt. Er
geldt echter dat in alle gevallen de minimale tiplaagte tenminste 70 m bedraagt zodat ook
effecten op het zwermgedrag rond een verblijfplaats worden uitgesloten.
Sterfte door aanvaringen
In zijn algemeenheid geldt voor het optreden van vleermuisslachtoffers in windparken het
volgende. Vleermuissoorten die zijn aangepast aan het vliegen en het foerageren in een
open omgeving lopen het grootste risico om slachtoffer te worden. In Nederland lijkt de
kans het grootst dat gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en rosse vleermuis als
slachtoffer van een aanvaring met een windturbine zullen worden gevonden. Dit zijn de
zogenaamde risicosoorten als het gaat om aanvaringen met windturbines. De kans op
slachtoffers is het grootst op locaties in bos en op locaties waar gestuwde trek plaatsvindt
(kustzone, oevers grote meren). Ook op korte afstand van bos en bomenrijen is sprake van
een verhoogd risico op slachtoffers.
Er is geen eenduidig effect van de grootte van windturbines in relatie tot risico’s op
aanvaringsslachtoffers onder vleermuizen. Technische aspecten (ashoogte, rotordiameter)
van de geplande windturbines worden in de beoordeling dan ook niet als onderscheidend
criterium meegenomen. Meer achtergrondinformatie over het optreden van
vleermuisslachtoffers in windparken is beschikbaar in bijlage 4.
Hierboven is bepaald dat effecten op vleermuizen alleen eventuele aanvarings-slachtoffers
betreffen. Het plangebied kan worden gekenschetst als een halfopen agrarisch gebied.
Voor windturbines in een dergelijk landschap wordt het aantal aanvaringsslachtoffers per
windturbine geschat op 2-5 dieren (Rydell et al. 2010). Voor het gehele geplande windpark
(variërend tussen zes en negen nieuwe windturbines) betreft dit dus maximaal tussen 30
en 45 slachtoffers onder vleermuizen per jaar.
Op basis van het aantal slachtoffers per windpark per jaar wordt nu het aandeel per soort
bepaald, zoals beschreven in bijlage 3. De aantallen registraties per soort worden in deze
methode als het ware omgezet naar het aantal registraties op rotorhoogte. Tijdens deze
omrekening wordt rekening gehouden met het soortspecifieke aandeel van exemplaren dat
vliegt op rotorhoogte (tabel A in bijlage 4).
Tabel 11.1 geeft de berekende aantallen slachtoffers per opstellingsvariant weer per
vleermuissoort. Voor elke opstellingsvariant wordt jaarlijks meer dan 1 slachtoffer voorzien
voor de soorten gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en rosse vleermuis. Voor
de andere vier soorten geldt dat het aantal slachtoffers incidenteel te noemen is. Voor
watervleermuis, brand-/brandt’s vleermuis en gewone grootoorvleermuis was dit gezien
hun vlieggedrag laag boven het landoppervlak ook te verwachten. Laatvlieger blijkt
opvallend schaars in het plangebied zodat het berekende aantal slachtoffers ook laag
uitvalt.
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Tabel 11.1

Berekend aantal slachtoffers per geregistreerde soort voor opstellingsvarianten van
Windwinning Culemborg.

Variant

A140 Noord

A140

A140 Lijn

A180 Lijn

Windbos

wetering

wetering

(6 turbines)

(9 turbines)

(8 turbines)

(6 turbines)

Gewone dwergvleermuis

20

30

27

20

Ruige dwergvleermuis

8

11

10

8

Rosse vleermuis

2

3

3

2

Laatvlieger

0

0

0

0

Watervleermuis

0

0

0

0

Baard-/Brandt’s vleermuis

0

0

0

0

Gewone grootoorvleermuis

0

0

0

0
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12

Effectbeoordeling Natura 2000-gebieden

12.1

Beoordeling van effecten op habitattypen
Een berekening op hoofdlijnen (door Bosch & van Rijn) wijst uit dat effecten op habitattypen
van Lingegebied & Diefdijk-Zuid niet kunnen worden uitgesloten voor alle varianten. Voor
het VKA zal de mate ervan definitief worden bepaald.

12.2

Beoordeling van effecten op overige natuurwaarden (dieren)
Er zijn geen negatieve effecten op IHD’s van andere natuurwaarden zoals diersoorten. Het
voornemen staat het behalen van deze IHD’s niet in de weg.

12.3

Cumulatieve effecten
In een cumulatiestudie hoeft alleen rekening te worden gehouden met projecten waarvoor
een vergunning in het kader van de Wnb is afgegeven en die nog niet (volledig) zijn
gerealiseerd 1 . Daarnaast hoeft ook alleen gecumuleerd te worden met projecten die
eenzelfde ‘type’ effect sorteren, op het behalen van instandhoudingsdoelstellingen waar
het te toetsen project ook een effect op heeft (Heijligers 2014).
Cumulatie is alleen aan de orde voor de habitattypen van Natura 2000-gebied Lingegebied
& Diefdijk-Zuid. Wanneer de bijdrage van het VKA op deze habitattypen via de aeriusberekening is vastgesteld wordt ook de cumulatie-studie uitgevoerd.

1

Zie uitspraak van ABRS van 16 april 2014 in zaaknr. 201304768/1/R2
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13

Effectbeoordeling beschermde soorten

13.1

Vogels
Voor een vijftal soorten is per opstellingsvariant doorgerekend hoeveel slachtoffers er per
jaar in het gehele windpark vallen door aanvaringen met windturbines. De berekende
aantallen zijn vergeleken met de 1%-mortaliteitsnorm als berekend voor de Nederlandse
winterpopulatie (tabel 13.1). In deze periode worden de meeste slachtoffers verwacht bij
deze soorten. Hieruit volgt dat het aantal berekende slachtoffers in alle gevallen ruim lager
ligt dan de 1%-mortaliteitsnorm. Er is geen wezenlijk effect op de betreffende populaties
van deze vijf soorten.
Tabel 13.1

Berekend

aantal

slachtoffers

per

vogelsoort

voor

opstellingsvarianten

van

Windwinning Culemborg. De Nederlandse winterpopulatie is van www.sovon.nl en
gebaseerd op de meest recente Vogelatlas 2013-2015. Alleen vogelsoorten zijn
opgenomen die zijn doorgerekend via het Flux-Collision Model (hoofdstuk 10)
Soort

Berekend aantal

Nederlandse

slachtoffers

winterpopulatie

Kolgans

0-1

925.000

2.553

Grauwe gans

0-1

545.000

927

Smient

3-6

900.000

4.230

Wulp

0-1

180.000

475

25-100

400.000

400

Kokmeeuw

1%-mortaliteitsnorm

Vanwege verschillen in landschappelijke ligging verschillen de vier opstellingsvarianten in
de mate van verstoring van vogels. Variant ‘A140 Noord’ zorgt voor de minste verstoring
bij vogels van het open landschap vanwege de plaatsing van windturbines in de omgeving
van bosschages en bomenrijen, gevolgd door variant ‘A180 Lijn wetering’. Weliswaar ligt
de laatste in open landschap maar ten opzichte van de andere twee is de opstelling relatief
gunstig (vanwege de korte lengte). Variant ‘A140 Windbos’ zorgt voor de meeste verstoring
omdat deze in open landschap ligt, de opstelling een dubbele rij turbines betreft en
bovendien relatief lang is.

13.2

Vleermuizen
Effectbeoordeling van het aantal aanvaringsslachtoffers op de populatie is per soort
ingeschat door te toetsen aan de 1%-mortaliteitsnorm (bijlage 4). Dit wordt in de tabellen
weergegeven voor de inrichtingsvariant met het hoogste aantal berekende slachtoffers
onder vleermuizen, namelijk variant A140 Windbos (9 turbines).
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Gewone dwergvleermuis
Tabel 13.2 laat zien dat de additionele maximale sterfte van 30 exemplaren per jaar voor
het gehele Windwinning Culemborg ruimschoots onder de 1%-mortaliteitsnorm blijft. Een
effect van het windpark op de GSI van de lokale populatie van de gewone dwergvleermuis
is dan ook uitgesloten. Effecten op regionale en landelijke populatie zijn daarmee ook
uitgesloten.
Tabel 13.2 Inschatting van de bijdrage van extra sterfte van het windpark Culemborg aan de totale
sterfte van de gewone dwergvleermuis in een catchment area met straal van 30 km en
een gemiddelde dichtheid van 9 vleermuizen / km2.
Catchment area (km2)

2.828

Aantal gewone dwergvleermuizen

25.452

1%-mortaliteitsnorm

51

Maximale sterfte in windpark Culemborg

30

Voor de overige drie varianten geldt dat er minder slachtoffers worden berekend zodat voor
deze varianten dezelfde conclusie geldt.
Ruige dwergvleermuis
Tabel 13.3 laat zien dat de additionele maximale sterfte van 11 exemplaren per jaar voor
het gehele Windwinning Culemborg ruimschoots onder de 1%-mortaliteitsnorm blijft. Een
effect van het windpark op de GSI van de lokale populatie van de ruige dwergvleermuis is
dan ook uitgesloten. Effecten op regionale en landelijke populatie zijn daarmee ook
uitgesloten.
Tabel 13.3

Inschatting van de bijdrage van extra sterfte van het windpark Culemborg aan de totale
sterfte van de ruige dwergvleermuis in een catchment area met straal van 30 km en
een gemiddelde dichtheid van 3,0 vleermuizen / km2.

Catchment area (km2)

2.828

Aantal ruige dwergvleermuizen

8.484

1%-mortaliteitsnorm

28

Maximale sterfte in windpark Culemborg

11

Voor de overige drie varianten geldt dat er minder slachtoffers worden berekend zodat voor
deze varianten dezelfde conclusie geldt.
Rosse vleermuis
Tabel 13.4 laat zien dat de additionele maximale sterfte van 3 exemplaren per jaar voor
het gehele Windwinning Culemborg vergelijkbaar is met de 1%-mortaliteitsnorm.
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Tabel 13.4

Inschatting van de bijdrage van extra sterfte van het windpark Culemborg aan de totale
sterfte van de rosse vleermuis in een catchment area met straal van 30 km en een
gemiddelde dichtheid van 0,2 vleermuizen / km2. Zie tekst voor twee verschillende
populaties

Catchment area (km2)

2.828

2.828

Aantal rosse vleermuizen

565

565

1%-mortaliteitsnorm

3

3

Maximale sterfte in windpark Culemborg

3 (alle exemplaren)

2 (in Nederland voortplantend)

Omdat het aantal berekende slachtoffers gelijk is aan de 1%-mortaliteitsnorm is een effect
van het windpark op de GSI van de lokale populatie van de rosse vleermuis voor variant
A140 Windbos niet uitgesloten. Omdat voor variant A140 Lijn wetering hetzelfde aantal (3)
slachtoffers wordt berekend geldt dezelfde conclusie voor deze variant. Voor de varianten
A140 Noord en A180 Lijn wetering worden echter minder slachtoffers dan de 1%mortaliteitsnorm berekend (namelijk 2) zodat een effect van het windpark op de GSI van
de lokale populatie van de rosse vleermuis voor deze varianten uitgesloten zijn.
Vanwege het ontbreken van een effect op de GSI van de lokale populatie zijn effecten op
de regionale en landelijke populatie voor de varianten A140 Noord en A180 Lijn wetering
ook uitgesloten. Dat geldt niet voor de varianten A140 Windbos en A140 Lijn wetering.
Bij de rosse vleermuis dient rekening gehouden te worden met het feit dat de gemiddelde
dichtheid van 0,2 vleermuizen / km 2 betrekking heeft op de dieren die zich in Nederland
voortplanten. Het is echter bekend dat rosse vleermuizen uit Noordoost-Europa in
Nederland overwinteren. Voor Duitse windparken geldt bijvoorbeeld dat de herkomst van
de slachtoffers onder rosse vleermuis niet alleen lokaal is: bijna een derde (28%) van de
dieren kwam uit het noordoostelijk deel van Europa (Rusland, Baltische Staten, WitRusland; Lehnert et al. 2014). Het lijkt aannemelijk dat een vergelijkbare situatie zich ook
in Nederland voordoet. Rekening houdend met dit percentage is berekend (via 3 * (1-0.28))
dat de sterfte voor de lokale Nederlandse voortplantende populatie jaarlijks 2 vleermuizen
bedraagt. Met deze realistische aanname is een effect van het windpark op de GSI van de
lokale populatie van de rosse vleermuis uitgesloten. Effecten op regionale en landelijke
populatie zijn daarmee ook uitgesloten.

13.3

Overige beschermde soorten
Het mogelijke voorkomen van beschermde soorten in het plangebied is beperkt tot grote
modderkruiper, heikikker en poelkikker. Effecten op andere soort(groep)en zijn uitgesloten.
Wanneer de funderingen niet in het habitat van deze soorten worden geplaatst, kunnen
alleen effecten optreden tijdens de aanlegfase. Deze effecten kunnen echter goed worden
gemitigeerd, bijvoorbeeld door aanlegroutes niet door het habitat te projecteren of door de
aanleg te laten plaatsvinden in de periode dat de dieren (kikkers) in winterslaap zijn. Daarbij
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moet worden opgemerkt dat heikikker een vroege soort is die al in maart volop actief kan
zijn.
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14

Effectbepaling en –beoordeling Natuurnetwerk Nederland
Voor alle varianten geldt dat geen enkele geprojecteerde windturbine in het GNN staat
zodat geen sprake is van direct ruimtebeslag. Wel moet voor de relevante windturbines
van het VKA in verband met een eventuele overdraai over het GNN worden bepaald in
hoeverre dit effect ook optreedt. Dit geldt vooral windturbines die in het westelijke deel van
het plangebied zijn geprojecteerd vanwege het feit dat veel percelen daar onderdeel
uitmaken van het GNN. Voor het VKA zal worden bepaald in hoeverre van deze effecten
sprake is.
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15

Conclusies en aanbevelingen betreffende de alternatieven

15.1

Natura 2000-gebieden (Wnb Hoofdstuk 2)
Afgezien van de stikstofdepositie op habitattypen in Natura 2000-gebied Lingegebied &
Diefdijk-Zuid zijn effecten op overige instandhoudingsdoelstellingen van alle omringende
Natura 2000-gebieden uitgesloten (inclusief vogels). Voor de habitattypen van Lingegebied
& Diefdijk-Zuid worden separaat aan deze natuurtoets voor het VKA de effecten nader
doorgerekend.
Er zijn geen negatieve effecten op IHD’s van andere natuurwaarden zoals diersoorten. Het
voornemen staat het behalen van deze IHD’s niet in de weg.

15.2

Beschermde soorten (Wnb Hoofdstuk 3)
Ten aanzien van beschermde soorten is nog geen cumulatiestudie uitgevoerd. Dit zal
worden gedaan ten tijde van de ontheffingsaanvraag. Desalniettemin zijn onderstaande
conclusies te trekken, omdat voor slachtoffers onder vogels en vleermuizen mitigerende
maatregelen kunnen worden getroffen.
Er zijn geen effecten op beschermde soorten op de gunstige staat van instandhouding.
Wel zijn er slachtoffers voorzienbaar door aanvaringen onder vogels en vleermuizen. Voor
slachtoffers onder vogels en vleermuizen moet een ontheffing worden aangevraagd
vanwege overtreding van de Wnb. Zowel voor vogels als voor vleermuizen zijn mitigerende
maatregelen denkbaar. Zodoende zijn er geen effecten op de gunstige staat van
instandhouding van alle soorten en kan de ontheffing kunnen worden verleend.

15.3

Natuurnetwerk Nederland en overige provinciaal beschermde gebieden
Het plangebied ligt niet in provinciaal beschermde weidevogelgebieden en
ganzenrustgebieden. Gezien de afstand tot dergelijke gebieden zijn er geen effecten. Voor
alle varianten geldt dat de westelijke windturbines nabij het GNN zijn geprojecteerd.
Voor de turbines van het VKA dient nader bepaald te worden in hoeverre er een overdraai
is over het GNN, en of deze een invloed hebben op de wezenlijke waarden en kenmerken
van deze onderdelen van het VKA.
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16

Het voorkeursalternatief (VKA)
Het VKA voor Windwinning Culemborg is weergegeven in Figuur 16.1. Het VKA bestaat uit
6 windturbines parallel aan en ten noorden van de Culemborgse Vliet. De bandbreedte van
de dimensies van de te plaatsen windturbines wordt gegeven in tabel 16.1.
Het aantal windturbines in de vier onderzochte opstellingsvarianten in voorgaande
hoofdstukken varieerde tussen 6 (varianten A140 Noord en A180 Lijn wetering) en 9
(variant A140 Windbos). Het VKA komt qua aantal windturbines dus overeen met de
varianten A140 Noord en A180 Lijn wetering. De bandbreedte van de ashoogte van de
onderzochte turbines binnen voornoemde opstellingsvarianten betrof 140-180 m en voor
de rotordiameter eveneens 140-180 m, resulterend in een bandbreedte voor tiplaagte van
70-90 m (Tabel 3.1). Vergelijking van Tabel 3.1 en Tabel 16.1 leert dat de dimensies van
de te plaatsen windturbines volgens het VKA binnen de onderzochte bandbreedte van de
vier varianten liggen.
Tabel 16.1

Bandbreedte van de dimensies van de te plaatsen windturbines in Windwinning
Culemborg.

Bandbreedte

Aantal

Ashoogte (m)

Rotordiameter (m)

Tiplaagte (m)

minimum

6

155

155

77,5

maximum

6

180

180

90

Figuur 16.1

Plaatsing van de windturbines in het voorkeursalternatief.
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De beoordeling van de effecten door het VKA wordt gebaseerd op de conclusies van
hoofdstuk 15. De verschillende onderwerpen worden hieronder in dezelfde volgorde
behandeld.

16.1

Natura 2000-gebieden (Wnb Hoofdstuk 2)
Ten aanzien van effecten op Natura 2000-gebieden geldt dezelfde conclusie als die voor
de vier opstellingsvarianten. Alleen vanwege stikstofdepositie op stikstofgevoelige
habitattypen kan een effect optreden. Met het Aerius-model zijn de effecten hiervan voor
het VKA door Bosch & Van Rijn doorgerekend. Hieruit kwam naar voren dat alleen
habitattypen in de Lingegebied & Diefdijk-Zuid een effect kunnen ondervinden (bijlage 5).
Voor alle andere Natura 2000-gebieden worden geen effecten via stikstofdepositie op
habitattypen of leefgebieden van soorten berekend zodat effecten van stikstofdepositie
voor deze gebieden zijn uitgesloten.
Uit de uitgevoerde Aerius-berekening voor Windwinning Culemborg blijkt dat sprake zal
zijn van een tijdelijke en beperkte stikstofdepositie op Natura 2000-gebied Lingegebied &
Diefdijk-Zuid. Deze berekende stikstofdepositie betreft maximaal 0,02 mol/ha/jaar op
habitattypen waarvan de kritische depositiewaarde (KDW) reeds overschreden wordt.
Gezien de tijdelijkheid en beperktheid van de werkzaamheden is de verwachting dat geen
sprake is van significante negatieve effecten op aangewezen natuurtypen. Dit zal in de
vergunningaanvraag Wnb nader worden onderzocht.
Vergelijkbaar met de vier varianten zijn er geen negatieve effecten op het behalen van
IHD’s van andere natuurwaarden zoals diersoorten (inclusief vogels). Significant negatieve
effecten op het behalen van IHD’s is met zekerheid uitgesloten.

16.2

Beschermde soorten (Wnb Hoofdstuk 3)
Er zijn met zekerheid geen negatieve effecten op de gunstige staat van instandhouding
van beschermde soorten, behalve mogelijk vogels en vleermuizen. Effecten op deze beide
diergroepen worden hieronder nader besproken.
Conform het berekende aantal slachtoffers bij de reeds doorgerekende opstellingsvarianten met 6 windturbines betreft het aantal slachtoffers onder vleermuizen bij VKA in
totaal 20 gewone dwergvleermuizen, 8 ruige dwergvleermuizen en 2 rosse vleermuizen
per jaar. Deze berekende aantallen liggen onder de berekende 1%-mortaliteitsnormen van
respectievelijk 51, 28 en 3 dieren. Voor de rosse vleermuis geldt bovendien dat slechts 1
slachtoffer kan worden toegerekend aan de zich in Nederland voortplantende populatie
(zie paragraaf 13.2). De berekende aantallen slachtoffers als gevolg van Windwinning
Culemborg leiden derhalve met zekerheid niet tot effecten op de gunstige staat van
instandhouding van deze soorten.
Het aantal slachtoffers door het VKA is voor dezelfde vogelsoorten doorgerekend als voor
die voor de opstellingsvarianten zijn doorgerekend (Tabel 16.1). Vergelijking van deze
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tabel met de gegevens in Tabel 10.1 leert dat de berekende aantallen vogelslachtoffers
voor het VKA vergelijkbaar (kolgans, grauwe gans, smient, wulp) of duidelijk lager
(kokmeeuw) zijn dan de aantallen berekend voor de opstellingsvarianten. De conclusie
komt dan ook overeen met die voor de berekende vier opstellingsvarianten: effecten van
het VKA op de gunstige staat van instandhouding van vogelsoorten zijn met zekerheid
uitgesloten.
Tabel 16.2

Berekend aantal jaarlijkse aanvaringsslachtoffers voor vijf lokale vogelsoorten met
binding met het plangebied voor de bandbreedte van de dimensies van de te plaatsen
windturbines in Windwinning Culemborg.

Bandbreedte

kolgans

grauwe

smient

wulp

kokmeeuw

gans
Minimum

<1

<1

2

<1

27

Maximum

<1

<1

3

<1

29

Naast slachtoffers onder lokale vogels worden ook slachtoffers voorzien onder soorten die
alleen vanwege seizoenstrek in en over het plangebied verschijnen en dus geen binding
met het plangebied hebben. Op jaarbasis vallen naar schatting 90 aanvaringsslachtoffers
onder vogels door het VKA. Het overgrote deel van deze slachtoffers zal vallen onder
vogels tijdens hun seizoenstrek. Het gaat hierbij om tientallen soorten, op basis van
deskundigenoordeel (zie bijvoorbeeld ook trektelpost Redichemse Waard op trektellen.nl)
trekken jaarlijks minimaal vele tientallen soorten over het plangebied. Voor algemene
soorten, die in zeer grote aantallen het plangebied passeren, zoals lijsters, roodborst en
spreeuw, kunnen op jaarbasis per soort maximaal een tiental individuen slachtoffer worden
van een aanvaring met de geplande windturbine. Voor schaarse soorten, die in kleine
aantallen het plangebied passeren, zoals kwartel en ransuil, zal jaarlijks <1 individu
slachtoffer worden van een aanvaring met de windturbine.
Omdat slachtoffers voorzienbaar zijn door aanvaringen onder zowel vogels als
vleermuizen, moet voor alle betrokken soorten wel een ontheffing worden aangevraagd
vanwege overtreding van de Wnb (hoofdstuk 3. soortbescherming). Een lijst met soorten
waarvoor slachtoffers worden voorzien wordt opgesteld tijdens de ontheffingsaanvraag.
Omdat voor al deze soorten geldt dat met zekerheid geen sprake is van effecten op de
gunstige staat van instandhouding, kan deze ontheffing worden verleend.

16.3

Natuurnetwerk Nederland en overige provinciaal beschermde gebieden
Gelders Natuurnetwerk (GNN)
Figuur 16.2 laat zien dat de meest westelijke windturbine van het VKA in het Gelders
Natuurnetwerk (GNN) is geprojecteerd. De overige vijf turbines staan op minstens 150 m
afstand van het GNN. Met een maximale rotorlengte van 90 m (de helft van de maximale
rotordiameter) in de maximale variant is duidelijk dat geen overdraai over het GNN zal
plaatsvinden bij deze vijf windturbines.
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De meest westelijke windturbine is geprojecteerd in een GNN-perceel met beheertype
N14.03 (Haagbeuken- en essenbos). Volgens de Beleidslijn Windenergie van de provincie
Gelderland (Provincie Gelderland 2019) is het in bepaalde omstandigheden mogelijk om
windturbines te plaatsen in het GNN, namelijk in die “delen van het GNN waar de effecten
op kernkwaliteiten op voorhand als beperkt worden ingeschat. Deze delen van het GNN
liggen in zones langs Rijkswegen. […] Hierbij is een maximale afstand van 850 meter vanaf
Rijkswegen gehanteerd.” De betreffende windturbine van Windwinning Culemborg staat
op circa 400 m van de Rijksweg A2 en valt dus onder deze uitzondering, waarbij hieronder
wordt toegelicht waarom op voorhand de zekerheid is verkregen dat sprake is van beperkte
effecten op de kernkwaliteiten.
Het plangebied ligt in deelgebied 44 zoals gedefinieerd in de omgevingsverordening,
namelijk Regulieren – Vijfherenlanden. Deelgebied 44 is een vrij grote eenheid die zich
uitstrekt van Culemborg zuidelijk tot de A15. De kernkwaliteiten van deelgebied 44
betreffen volgens dezelfde Omgevingsverordening de volgende (in cursief de
kernkwaliteiten die ver buiten het plangebied liggen of er anderszins niet relevant voor zijn):
• gebied van stroomruggen langs de kleinschalige Linge en kommen met bos en griend ten
noorden daarvan
• westelijk deel onderdeel van Nationaal Landschap Nieuwe Hollandse Waterlinie
• deels onderdeel van Nationaal Landschap Rivierengebied
• ecologische verbinding Linge
• A-locatie Regulieren: populierenbossen, wilgengrienden en hooilanden op komklei;
eendenkooien; A-locatie voor Elzenrijk Essen-Iepenbos. Weidevogels en eenden,
heikikker en krabbenscheer
• Parel Mariënwaerd, ook A-locatie landgoedbos op de oeverwal van de Linge: droog
Essen-Iepenbos, zeer soorten- en structuurrijk met zeer hoge bomen (>40 m)
• Parel Put van Bullee: uniek schraalgrasland in oude kleiput met orchideeënsoorten,
ratelaar en bonte paardenstaart
• Parel Nieuwe Zuider Lingedijk: rietmoerassen, moerasbos van zwarte els en wilg en nat
elzenbos, afgewisseld met halfnatuurlijke gras- en hooilanden
• Parel Benedenloop Linge: moeras, nat grasland, moerasvogels, sprinkhanen; afwisseling
van griendjes, doorbraakwielen, vochtige graslanden en moerassen, afgetichelde
graslanden, klei- en zandputten; trekvogels en wintergasten; amfibieën
• leefgebied steenuil
• Hollandse Waterlinie: cultuurhistorisch landschap, afleesbaar door forten en
inundatievelden
• Diefdijk als beeldbepalend en cultuurhistorisch waardevol element
• rust, ruimte en donkerte
• abiotiek: aardkundige waarden, kwel, bodem, waterreservoir
• ecosysteemdiensten: recreatie, waterwinning
Effecten op kernkwaliteiten van het GNN vanwege Windwinning Culemborg zijn beperkt.
Het plangebied maakt deel uit van het Nationaal Landschap Nieuwe Hollandse Waterlinie,
namelijk van het inundatiebekken Culemborgerwaard. De windturbines staan de
herkenning van dit bekken in het landschap niet in de weg. De windturbines komen te staan
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langs de Culemborgse Vliet. Hierdoor worden de rechte lijnen van het landschap
benadrukt. Bij de plaatsing van vijf van de zes windturbines blijven de landgoederen, oude
ontginningen en kavelpatronen, hakhout, houtwallen, singels, en boerderijen in stand. De
meest westelijke windturbine komt in een perceel haagbeuken- en essenbos te staan. Bos
biedt geen habitat voor de genoemde diersoorten (weidevogels, eenden, heikikker,
krabbenscheer). Het habitat rondom de overige vijf turbines is niet of beperkt geschikt voor
betreffende soorten (zie voorgaande hoofdstukken). De windturbines belemmeren
ecosysteemdiensten binnen de EHS niet: recreatie en drinkwaterwinning blijven mogelijk.
Rust, ruimte en donkerte wordt vanwege de aanwezigheid van windturbines niet aangetast.
Omdat de meest westelijke windturbine komt te staan in een bosperceel vallend binnen het
GNN is aantasting van twee verschillende kernkwaliteiten beperkt mogelijk. Deze
kernkwaliteiten zijn:
• A-locatie voor Elzenrijk Essen-Iepenbos
• abiotiek: aardkundige waarden, kwel, bodem, waterreservoir
Vanwege de ligging nabij de A2 geldt echter reeds dat deze locatie beperkte effecten op
deze kernkwaliteiten van het GNN ondervindt.
Oprichting van deze windturbine in het GNN is mogelijk onder enkele voorwaarden zoals
geformuleerd in de Beleidslijn Windenergie: oprichting is mogelijk “als samen met de
realisatie van de windturbines maatregelen worden getroffen die per saldo aantasting van
de kernkwaliteiten van het GNN voorkomen. In dat saldo zijn vergroting van de oppervlakte
natuur en versterking van de ecologische samenhang belangrijke randvoorwaarden. De
versterking wordt vastgelegd in een natuurversterkingsplan.” Voor tot oprichting van de
meest westelijke windturbine van het VKA kan worden overgegaan moet dit natuurversterkingsplan zijn opgesteld. De Gelderse omgevingsverordening (geconsolideerd d.d.
december 2018) schrijft voor dat het natuurversterkingsplan deel uitmaakt van bestemmingsplan.
De turbine is gepland in een perceel haagbeuken- en essenbos. Hoewel het meeste bos
wat tot het beheertype behoort is aangeplant1, staat hiervoor wel een ontwikkeltijd van 100
of meer jaren. Compensatie kan plaatsvinden door fysieke natuurcompensatie op gronden
met een andere bestemming dan natuur in de nabijheid van de te compenseren locatie of
door financiële compensatie. Via overleg met de provincie moet duidelijk worden hoe deze
compensatie-opgave kan worden ingevuld.

1

https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/index-natuur-en-landschap/natuurtypen/n14-vochtigebossen/n14-03-haagbeuken-en-essenbos/
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Figuur 16.2

Plaatsing van de windturbines in het voorkeursalternatief ten opzichte van het
Gelders natuurnetwerk (GNN).

Overige provinciaal beleidsmatig beschermde gebieden
De positie van het VKA ten opzichte van provinciaal beschermde weidevogelgebieden en
ganzenrustgebieden is niet anders dan dat van de verkende opstellingsvarianten. Gezien
de afstand tot dergelijke gebieden zijn er geen effecten door het VKA.
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Bijlage I

Wettelijk kader

Inleiding
Vanaf 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (kortweg: Wnb) in werking. Deze wet
vervangt de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Boswet. Met de
inwerkingtreding van de Wnb zijn de provincies het bevoegde gezag voor de ontheffingen vergunningverlening voor plannen en projecten en voor het vaststellen van
vrijstellingsregelingen. Bij provincie overschrijdende projecten is dit de minister van EZ.
Deze bijlage vat het wettelijk kader samen voor toetsing van ruimtelijke ingrepen en andere
handelingen. Eerst komen algemene bepalingen van de wet aan de orde.
Gebiedsbescherming is in de wet beschreven in ‘Hoofdstuk 2 Natura 2000-gebieden’ en
wordt na de algemene bepalingen samengevat. De bescherming van soorten is in de wet
beschreven in ‘Hoofdstuk 3 Soorten’ en wordt hier na gebiedsbescherming behandeld. De
bescherming van bomen en bos is in de wet beschreven in ‘Hoofdstuk 4 Houtopstanden,
hout en houtproducten’ en wordt hier als laatste samengevat. Andere onderdelen van de
Wnb zoals jacht, schadebestrijding, overlastbestrijding, faunabeheer en omgang met
exoten maken geen deel uit van deze bijlage.
Algemene bepalingen
Art 1.10 De Wet natuurbescherming is gericht op:
 het beschermen en ontwikkelen van de natuur, mede vanwege de intrinsieke waarde,
en het behouden en herstellen van de biologische diversiteit;
 het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de natuur ter vervulling van
maatschappelijke functies, en
 het verzekeren van een samenhangend beleid gericht op het behoud en beheer van
waardevolle landschappen, vanwege hun bijdrage aan de biologische diversiteit en hun
cultuurhistorische betekenis, mede ter vervulling van maatschappelijke functies.
Art 1.11 Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor Natura 2000-gebieden, bijzondere
nationale natuurgebieden en voor in het wild levende dieren en planten en hun directe
leefomgeving. Deze zorgplicht houdt in elk geval in dat handelingen waarvan redelijkerwijs
verwacht mag worden dat ze nadelige gevolgen kunnen hebben voor een Natura 2000gebied, een bijzonder nationaal natuurgebied of voor in het wild levende dieren en planten
achterwege blijven, dan wel dat noodzakelijke maatregelen worden getroffen om negatieve
gevolgen te voorkomen, of voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen ze
beperkt of ongedaan worden gemaakt.
Art 1.12 Gedeputeerde staten van de provincies dragen zorg voor:
 het nemen van de nodige maatregelen voor de bescherming, de instandhouding of het
herstel van biotopen en leefgebieden in voldoende gevarieerdheid voor alle van nature
in het wild levende vogelsoorten en planten en dieren en hun habitats van bijlagen II,
IV en V bij de Habitatrichtlijn en habitattypen van bijlage I van de Habitatrichtlijn;
 het behoud of het herstel van een gunstige staat van instandhouding van de met
uitroeiing bedreigde of speciaal gevaar lopende van nature in het wild voorkomende
dier- en plantensoorten;
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de totstandkoming en instandhouding van een samenhangend landelijk ecologisch
netwerk, genaamd Natuurnetwerk Nederland.

Gedeputeerde staten kunnen gebieden buiten het Natuurnetwerk Nederland aanwijzen die
van provinciaal belang zijn vanwege hun natuurwaarden of landschappelijke waarden, met
inachtneming van hun cultuurhistorische kenmerken. Deze gebieden worden aangeduid
als ‘bijzondere provinciale natuurgebieden’ en ‘bijzondere provinciale landschappen’.
Natura 2000-gebieden
De Wnb heeft tot doel het beschermen en in stand houden van Natura 2000-gebieden.
Relevante wettelijke bepalingen
De beoordeling van projecten en andere handelingen wordt geregeld in artikel 2.7 tot en
met artikel 2.9. Aanwijzingsbesluiten geven de instandhoudingsdoelstellingen ten aanzien
van de leefgebieden voor vogels van de Vogelrichtlijn, de natuurlijke habitats en de habitats
van soorten van de Habitatrichtlijn. De instandhoudingsmaatregelen zijn voor elk gebied
beschreven in het beheerplan. Tevens beschrijft het beheerplan welke handelingen en
ontwikkelingen
in
het
gebied
en
daarbuiten
het
bereiken
van
de
instandhoudingsdoelstellingen niet in gevaar brengen. Voor het uitvoeren van plannen of
projecten kan GS de verplichting opleggen tot preventieve of herstelmaatregelen. Dit is niet
van toepassing indien voor het plan of project een (omgevings)vergunning is verleend.
Beoordeling van plannen en projecten
Art. 2.7 Voor een plan dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van een
Natura 2000-gebied, en dat afzonderlijk of in combinatie (in cumulatie) met andere plannen
of projecten significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied, is een
passende beoordeling noodzakelijk.
Er is een vergunning nodig van GS voor projecten of andere handelingen die de kwaliteit
van de natuurlijke habitats of de habitats van soorten in dat gebied kunnen verslechteren
of een significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor dat gebied is
aangewezen. De bevoegdheid ten aanzien van de vergunningverlening ligt bij GS van de
provincie waarin het project wordt uitgevoerd.
Er geldt een uitzondering op de vergunningprocedure op grond van de Wet
natuurbescherming: als via een andere wettelijke bepaling een passende beoordeling
verplicht is (bijvoorbeeld op grond van de Tracéwet of de Spoedwet wegverbreding) voor
de besluitvorming.
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Art. 2.9 Géén vergunning is nodig:







Als het project of de handeling is opgenomen in een Natura 2000-beheerplan.
Voorwaarde is dat 1) ten aanzien van het plan of het programma een passende
beoordeling van projecten is uitgevoerd waaruit de zekerheid is verkregen dat het
project de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied niet zal aantasten, en 2)
dat het bestuursorgaan dat het plan of programma heeft vastgesteld, tevens bevoegd
gezag is voor vergunningverlening of dat dit bestuursorgaan heeft ingestemd heeft met
het plan of programma.
Als het project of de handeling al bestond of bekend was op de referentiedatum 31
maart 2010 of later als het gebied later is aangewezen (ook wel bekend als bestaand
gebruik).
Als het project of de handeling behoort tot door PS bij verordening aangewezen
categorieën van gevallen.

Toelichting op begrippen
Habitattoets
De habitattoets is de verzamelnaam van toetsingen van effecten van plannen en projecten
op de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied. In
beginsel worden de effecten van plannen en projecten op Natura 2000-gebieden ‘passend
beoordeeld’. Als er kans is op significant negatieve effecten en mitigerende maatregelen
bij de beoordeling zijn betrokken wordt gesproken over een ‘passende beoordeling’. Om
procedurele redenen kan er voor worden gekozen om een oriëntatiefase – soms ook wel
‘voortoets’ genoemd – te doorlopen. De inhoudelijke studie is in de oriëntatiefase in grote
lijnen identiek aan een passen de beoordeling, echter mitigerende maatregelen zijn bij de
oriëntatiefase niet bij de beoordeling betrokken. Als de conclusie is dat significante
negatieve effecten niet op voorhand kunnen worden uitgesloten en maatregelen nodig zijn
om significant negatieve effecten met zekerheid te voorkomen, zal alsnog een passende
beoordeling nodig zijn.
Mitigerende maatregelen
Mitigerende maatregelen zijn maatregelen ter voorkoming of beperking van het (mogelijke)
effect van het project of andere handeling en deze maatregelen zijn onlosmakelijk
verbonden zijn met een project / andere handelingen
Cumulatieve effecten
Voor de habitattoets geldt uitdrukkelijk dat voor elke activiteit onderzocht moet worden of
er mogelijke significante effecten zijn als gevolg van de activiteit afzonderlijk en in
combinatie met andere plannen en projecten. In het laatste geval moeten de gezamenlijke
ofwel cumulatieve
effecten
beoordeeld
worden
in
het
licht
van
de
instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied. Het gaat daarbij om alle
plannen en projecten die op bestuurlijk niveau zijn goedgekeurd en die nog niet (volledig)
zijn gerealiseerd.
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Significantie
Van significante effecten kan sprake zijn als ten gevolge van het plan of project realisatie
van de instandhoudingsdoelstellingen wordt bemoeilijkt of onmogelijk wordt gemaakt. In
de Leidraad bepaling Significantie is het begrip ‘significante gevolgen’ toegelicht. 1
Externe werking
Ook activiteiten buiten het Natura 2000-gebied kunnen vergunningplichtig zijn als die
activiteiten negatieve effecten op het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen voor
het gebied (kunnen) veroorzaken. Dit wordt de ‘externe werking’ van de bescherming
genoemd.
Soorten
Verbodsbepalingen
De Wnb onderscheid bij de bescherming van soorten drie beschermingsregimes:
Art. 3.1 Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn
1

Het is verboden opzettelijk in het wild levende vogels (VR artikel 1) te doden of te vangen.

2

Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld onder 1 te
vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen.

3

Het is verboden eieren van vogels als bedoeld onder 1 te rapen en deze onder zich te hebben.

4

Het is verboden vogels als bedoeld onder 1 opzettelijk te storen.

5

Het verbod, opzettelijk storen, is niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke invloed
is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.

Het ministerie heeft een lijst gemaakt van soorten vogels die hun nest doorgaans het hele
jaar door of telkens opnieuw gebruiken. Deze nesten zijn jaarrond beschermd 2 . Voor
andere soorten geldt dat de nesten alleen beschermd zijn wanneer zij (in het broedseizoen)
in gebruik zijn.
Art. 3.5 Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn
1

Het is verboden in het wild levende dieren (HR bijlage IV, VvBern Bijlage II, VvBonn Bijlage I)
opzettelijk te doden of te vangen.

2

Het is verboden dieren als bedoeld onder 1 opzettelijk te verstoren.

3

Het is verboden eieren van dieren als bedoeld onder 1 in de natuur opzettelijk te vernielen of te
rapen.

4

Het is verboden voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld onder 1 te
beschadigen of te vernielen.

5

Het is verboden planten (HR bijlage IV, VvBern Bijlage I) in hun natuurlijke verspreidingsgebied
opzettelijk te plukken, te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.

Art. 3.10 Beschermingsregime andere soorten

Leidraad bepaling significantie. Nadere uitleg van het begrip ‘significante gevolgen’ uit de
Natuurbeschermingswet. Publicatie Steunpunt Natura 2000, versie 27 mei 2010.
2
Zie de Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten ontheffing Flora- en faunawet ruimtelijke ingrepen,
ministerie van LNV, augustus 2009.
1
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1

Het is verboden in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders,
libellen en kevers van de soorten, genoemd in de bijlage bij de Wet, onderdeel A,
natuurbescherming opzettelijk te doden of te vangen.

2

Het is verboden de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld onder 1
opzettelijk te beschadigen of te vernielen.

3

Het is verboden vaatplanten genoemd in de bijlage, onderdeel B, bij de Wet natuurbescherming,
in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken, te verzamelen, af te snijden, te
ontwortelen of te vernielen.

Ontheffingen en vrijstellingen
Gedeputeerde staten kunnen een ontheffing verlenen van verboden die gelden voor
Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn (Art 3.3), Beschermingsregime soorten
Habitatrichtlijn (Art 3.8) en Beschermingsregime andere soorten (Art 3.10 lid 2). Provinciale
staten en de Minister kunnen bij verordening vrijstelling verlenen van deze verboden (Art
3.3, Art 3.8)

Een ontheffing of een vrijstelling wordt uitsluitend verleend als aan de volgende
voorwaarden is voldaan:
 er bestaat geen andere bevredigende oplossing,
 er is voldaan aan een in Art 3.3 dan wel Art 3.8 genoemd belang,
 er is geen sprake van een verslechtering van de (gunstige) staat van instandhouding
van de desbetreffende soort.
Aan een ontheffing kunnen voorwaarden worden gesteld om schade te beperken of te
compenseren zodat er geen afbreuk wordt gedaan aan de SvI.
Art 3.3, Art 3.8 De verboden voor zijn niet van toepassing op handelingen ten behoeve van

instandhoudingsmaatregelen en handelingen in het kader van een Natura 2000beheerplan of een vastgesteld programma (zoals bijvoorbeeld de PAS).
Art. 3.10 Voor soorten vallend onder ‘Beschermingsregime andere soorten’ kan de provincie

een vrijstelling verlenen voor handelingen in het kader van de ruimtelijke inrichting of
ontwikkeling van gebieden en bestendig beheer of onderhoud.
Art. 3.31 De hierboven genoemde verboden onder de drie beschermingsregimes zijn niet

van toepassing op handelingen die zijn beschreven in en aantoonbaar worden uitgevoerd
overeenkomstig een door Onze Minister goedgekeurde gedragscode en die plaatsvinden
in het kader van bestendig beheer of onderhoud en ruimtelijke ontwikkeling en inrichting.
Houtopstanden
Hoofdstuk 4, paragraaf 4.1 van de Wnb regelt de verbodsbepalingen ten aanzien van
houtopstanden. De Wet natuurbescherming beschermt houtopstanden met een
oppervlakte van minimaal 1000 m2 en rijbeplantingen die bestaan uit meer dan 20 bomen
(art. 1.1).
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Art. 4.1 De bepalingen in § 4.1 hebben o.a. geen betrekking op houtopstanden binnen de

bebouwde kom, op erven of in tuinen, wegbeplantingen, beplanting langs rijkswegen,
boomsingels en in het geval van het dunnen van een houtopstand.
Art. 4.2 Het is verboden een houtopstand geheel of gedeeltelijk te vellen of te doen vellen,

met uitzondering van het periodiek vellen van griend- of hakhout, zonder voorafgaande
melding daarvan bij gedeputeerde staten.
Art. 4.3 Als een houtopstand geheel of gedeeltelijk is geveld, met uitzondering van het

periodiek vellen van griend- of hakhout, geldt een plicht tot herbeplanten van dezelfde
grond binnen drie jaar na het vellen.
Art. 4.4 De bepalingen in § 4.1 zijn eveneens niet van toepassing als het vellen van

houtopstanden en herbeplanten wordt gerealiseerd overeenkomstig een door Onze
Minister goedgekeurde gedragscode.
In de artikelen van § 4.1 zijn meer uitzonderingen aangegeven.

93
Natuurtoets Windwinning Culemborg

Bijlage II

Instandhoudingsdoelstellingen Natura 2000gebieden

Essentietabel Lingegebied & Diefdijk-Zuid

Essentietabel Rijntakken
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Essentietabel Rijntakken
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Essentietabel Zouweboezem
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Essentietabel Oostelijke Vechtplassen
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Bijlage III

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 luchtwervelingen 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. 2017), 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 se 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 aanvaringsslachtoffer gevonden, waarschijnlijk vanwege hun
sterke uitwijkgedrag (Hötker et al. 2006, Winkelman et al. 2008). Daarentegen houden
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.
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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
In vergelijking met het verkeer of met hoogspanningslijnen, vallen bij windturbines relatief
weinig slachtoffers. Het gedocumenteerde gemiddelde aantal aanvaringsslachtoffers met
windturbines ligt tussen 0 en de 63 vogelslachtoffers per turbine per jaar, met een
maximum van 190 (Everaert 2014). De grote variatie in het aantal slachtoffers per turbine
wordt geïllustreerd door onderzoek in de Eemshaven, een ‘hot spot’ voor vogels op
seizoenstrek. Op deze ene locatie varieerden de aantallen slachtoffers per windturbine
tussen de 1 en 213 vogels per jaar (Klop & Brenninkmeijer 2014).
Onderzoek bij windparken met windturbines van ≥1,5 MW heeft aangetoond dat de
slachtofferaantallen per windturbine vergelijkbaar zijn met de aantallen bij kleinere
windturbines (Krijgsveld et al. 2009, Smallwood & Karas 2009). Het aantal aanvaringen 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 (Everaert 2014). Daarnaast is er geen lineair verband tussen turbinehoogte
en het aantal aanvaringen (Erickson et al. 2014). Grotere windturbines staan verder uit
elkaar en de rotoren draaien op grotere hoogte boven 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 (Bellenbaum 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. 2015,
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. 2016).
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Factoren die een rol spelen bij verstoringseffecten
De verstoringsafstand en de mate waarin vogels verstoord worden verschilt per soort,
seizoen, 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
vergelijking 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 significant (Hötker et al. 2006). Sommige studies tonen aan dat vogels gewend
kunnen raken aan windturbines (Madsen & Boertmann 2008, Fijn et al. 2012), terwijl bij
andere juist een afname in vogeldichtheden in de tijd is geconstateerd (Hötker et al. 2006).
Daarnaast is voor verschillende 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 kleine turbines
(Schekkerman et al. 2003). Volgens recente gegevens kan tijdens de bouwfase van een
windpark meer verstoring optreden dan tijdens de operatiefase (Birdlife Europe 2011).
Broedvogels
In de gebruiksfase hebben windturbines in het algemeen een beperkte verstorende invloed
op broedvogels (Pearce-Higgins et al. 2009). 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, Balotari-Chiebao et al. 2015, Hernández-Pliego
et al. 2015, 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,
Steinborn & Steinmann 2014). Voor broedende zangvogels in dezelfde gebieden (o.a.
veldleeuwerik, gele kwikstaart, roodborsttapuit) zijn tot nu toe geen of slechts geringe (<
50 m) verstoringseffecten vastgesteld. 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 2015). De dichtheid van vogels in de directe omgeving van
windturbines in bossen verschilde niet van die in nabijgelegen ongestoorde
referentiegebieden. 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 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,
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voor veel vogelsoorten zijn wel verstorende effecten van windturbines buiten de
broedperiode vastgesteld. Als maximum verstoringsafstand van windturbines op nietbroedende vogels wordt over het algemeen 600 m gebruikt (Birdlife Europe 2011), maar
dit is sterk soortspecifiek 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 verstoringsafstanden 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 & Boertman 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 (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
onbruikbaar worden van foerageer- of rustgebieden. Om barrièrewerking te minimaliseren
kunnen windparken 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 IV

Windturbines en vleermuizen

Ruim de helft van de Europese soorten vleermuizen is als slachtoffer van windturbines
gevonden (Dürr 2017). 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 2017). 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 & SchauerWeisshahn 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
(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 & SchauerWeisshahn 2004, Rydell et al. 2010a). In Nederland is in de intensief gebruikte agrarische

106
Natuurtoets Windwinning Culemborg

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
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
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vermenigvuldigd (zie tabel A). Merk op dat bij nulwaarnemingen 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 A: soortspecifieke detectieafstand en tijdsaandeel dat bij foerageren binnen
rotorbereik wordt doorgebracht.
Soort
kleine Myotis (o.a. franjestaart,
water- en meervleermuis)
gewone grootoorvleermuis
gewone dwergvleermuis
ruige dwergvleermuis
laatvlieger
rosse vleermuis
bosvleermuis
tweekleurige vleermuis

Detectieafstand (m)
(Barataud 2015)

Tijdsaandeel binnen rotorbereik (fractie)
(Roemer et al. 2017)

15
23
35
35
40
100
70
70

0.003
0.005
0.113
0.267
0.127
0.427
0.664
0.903

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
detailstudies 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.
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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
dwergvleermuis is bekend dat afstanden van 50 km regelmatig overbrugd worden (zie
kader). 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
verschillende verblijfplaatsen mogelijk lager is dan de in het tekstkader genoemde studies
uit Duitsland, kan het totale gebied kleiner zijn. Worst case wordt daarom als ondergrens
een cirkelvormig gebied met een straal van 30 km gehanteerd.
Op basis van de gerapporteerde Nederlandse populatiegrootte en het oppervlak van
Nederland (minus de grote wateren / zee) kan de populatiedichtheid worden bepaald (zie
tabel B). De lokale populatiegrootte wordt bepaald door een catchment area te hanteren
met een straal van 30 km.

Tabel B: schattingen en soorteigenschappen van vier vleermuissoorten in Nederland.
Populatiegrootte op basis van European Topic Centre on Biological Diversity (2018).
Gemiddelde dichtheid in Nederland op basis van een gemiddelde verspreiding over een
landoppervlak van 33.893 km2.
Soort
gewone dwergvleermuis
ruige dwergvleermuis
laatvlieger
rosse vleermuis

Populatiegrootte
300.000
100.000
25.000
6.000

Dichtheid
9
3
0,7
0,2

Jaarlijkse sterfte
20% (Sendor & Simon 2003)
33% (Schmidt 1994)
16% (Chauvenet et al. 2014)
44% (Heise & Blohm 2003)

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 gangbaar 1.
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
vleermuissoorten 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 dwergvleermuis waarschijnlijk niet direct waarneembaar in Nederland.

1

Uitspraak Europese Hof m.b.t. criterium ORNIS-comité HvJ EG 9 december 2004, zaak C-79/03, Commissie /
Spanje; uitspraak van de ABRS in zaak 201107460/1/R1 m.b.t. vleermuizen.

109
Natuurtoets Windwinning Culemborg

Kader
Zoals ook bij andere Europese vleermuizen het geval is, krijgen gewone dwergvleermuizen
hun jongen in kraamgroepen van 50 tot meer dan 100 (soms zelfs oplopend tot 250)
vrouwtjes (Dietz et al. 2011). Simon et al. (2004) vonden gemiddeld 88 vrouwtjes per
kraamgroep. Genetisch gezien zijn kraamgroepen lokaal met elkaar verbonden in een
netwerkstructuur via uitwisseling van vrouwtjes (Simon et al. 2004), dispersie van jonge
dieren en uitwisseling in de overwinterings- / paarverblijven. Volgens ringonderzoek zijn de
populaties in Midden-Europa gestructureerd rond grote overwinteringsverblijven.
Afhankelijk van bijvoorbeeld de connectiviteit van landschapselementen waarlangs de
vleermuizen zich verplaatsen, zijn deze dieren afkomstig uit een gebied (de catchment
area) tot circa 50 kilometer van deze verblijven (Simon et al. 2004, Dietz et al. 2011). Deze
afstand kan dus in de ene richting vanuit een verblijfplaats groter of kleiner zijn dan in een
andere richting, zodat gemiddeld sprake kan zijn van een kleinere afstand waarbinnen
uitwisseling tussen verschillende verblijfplaatsen plaatsvindt. Simon et al. (2004) vonden
geen toename in de genetische verschillen tussen groepen gewone dwergvleermuizen tot
op een afstand van ca. 40 kilometer (maar grotere afstanden werden niet onderzocht). Dat
wijst er op dat tenminste op deze schaal er regelmatige genetische uitwisseling plaatsvindt,
en dat deze vleermuizen dus tot één lokale deelpopulatie moeten worden gerekend.
Aangenomen wordt dat deze populatiestructuur ook in Nederland bestaat, ook al omdat
vanwege de openheid van het Nederlandse landschap de connectiviteit tussen
verschillende verblijfplaatsen mogelijk lager is dan de Duitse voorbeelden van Simon et al.
(2004) en Dietz et al. (2011). Ook in Nederland zijn grote (massa-)overwinteringsverblijven
bekend, zoals in Utrecht, Fort Honswijk en Tilburg. Deze liggen hemelsbreed ca. 13 km en
ca. 44 km uiteen. Om deze reden wordt de lokale populatie tot op het niveau van massaoverwinteringsverblijven annex zwerm- en voortplantingsplaatsen beschouwd.

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).
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