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Wat is het probleem?
De opwarming van de aarde, het extremere weer en de stijging van de zeespiegel hebben grote 
gevolgen, niet alleen voor de mens, maar zeker ook voor vogels. Hogere waterstanden in de 
Waddenzee betekenen bijvoorbeeld dat miljoenen vogels geen plekken meer om eten te vinden 
en te rusten. Om verdere opwarming tegen te gaan, moet volop worden ingezet op duurzame 
energie, zoals windenergie. Tegelijkertijd hebben windmolens en de bijbehorende hoogspan-
ningsverbindingen ook negatieve effecten op vogels (zie hieronder).

Wat vindt Vogelbescherming van windenergie?
Vogelbescherming onderschrijft het Klimaatakkoord van Parijs, want dat is ook in het belang van 
vogels. Bij de uitvoering van het akkoord kiest Nederland echter op grote schaal voor windener-
gie. Vogelbescherming vindt dat zorgvuldig gekeken moet worden naar de locatie van windmo-
lens, omdat vogels er op verschillende manieren last van kunnen hebben.

Vogelbescherming vindt dat windmolens uit voorzorg niet geplaatst mogen worden in de belang-
rijkste vogelgebieden en hun directe omgeving: belangrijke migratieroutes, Natura 2000-gebieden, 
NNN-gebieden, weidevogelgebieden en alle andere belangrijke vogelgebieden (Important Bird Areas). 
In de overgebleven gebieden kunnen windmolens geplaatst worden, maar alleen als de negatieve ef-
fecten op vogels en andere kwetsbare soorten (zoals vleermuizen) worden geminimaliseerd.

Wij vinden dat bij alle windparkinitiatieven verplicht gevoeligheidsanalyses, (strategische) milieuef-
fectrapportages, zorgvuldige ruimtelijke planning en natuurtoetsen moeten worden uitgevoerd.

De effecten van windenergie op vogels

 > Directe sterfte: vogels kunnen zich doodvliegen tegen de wieken of de mast van de windtur-
bine en hoogspanningskabels. Vooral ‘s nachts en bij slecht weer kunnen er slachtoffers vallen. 
Ook door luchtwervelingen achter de draaiende wieken kunnen vogels gewond raken of sterven.

 >  Verlies van leefgebied: veel vogels mijden windparken en de omgeving ervan. Daardoor 
worden die gebieden tijdelijk of permanent ongeschikt als voedsel-, rust- of broedgebied.

 >  Barrièrevorming: door windturbineopstellingen kunnen barrières ontstaan. Vogels op 
trek en op weg van en naar de broed- of slaapplaats vliegen om. Dat kost extra tijd en 
energie. Ze moeten daardoor extra eten terwijl er minder foerageertijd beschikbaar is. Een 
ander (mogelijk) effect is een lager broedsucces: jonge vogels worden langer alleen gela-
ten en moeten langer op voedsel wachten.

Uiteraard hangen deze effecten af van de locatie, het aantal, de hoogte, de opstelling en de uit-
voering van de windmolens. Ook de periode (dag of nacht, de seizoenen) en de weersomstandig-
heden spelen mee.

VOGELS &
WINDMOLENS
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Om welke vogelsoorten gaat het?
Lang niet alle vogelsoorten lopen een even groot risico. Het hangt af de tijd van het jaar (trekvo-
gel, broedvogel, wintergast), maar ook van het lichaamsgewicht en vlieghoogte. Een aantal vo-
gelsoorten is geïdentificeerd als het meest kwetsbaar, gezien vanuit de gehele populatie. De ef-
fecten zijn vaak het grootst bij soorten met een lage reproductie. Extra kwetsbaar zijn bedreigde 
en achteruitgaande soorten, omdat de populaties daarvan al onder druk staan of klein zijn. 

De effectbeoordelingen zijn grotendeels theoretisch, omdat er nog veel onbekend is over de aan-
tallen slachtoffers en de daadwerkelijke effecten op populatieniveau. Uit onderzoek dat tot nu 
toe gedaan is blijkt echter dat de gehanteerde rekenmethodes de gevolgen voor vogelpopulaties 
eerder te laag dan te hoog inschatten.

Leefgebiedverlies door windparken, hoogspanningslijnen en -masten speelt bij:
 > weidevogels en andere soorten van open land die uitwijken voor hoog opgaande structuren

De verstoringsafstanden van windparken, hoogspanningslijnen en -masten lopen voor de ver-
schillende weidevogelsoorten sterk uiteen.
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Kwetsbare vogels op het land
De meest kwetsbare soorten (broedvogels en 
niet-broedvogels) voor directe aanvaringen met 
windturbines op land zijn:

 > roofvogels en uilen
 > leeuweriken
 > ooievaars
 > kieviten en plevieren 
 > kraanvogels 
 > meeuwen
 > trekvogels, vooral bij ongunstige weeromstandigheden 

     (tegenwind, mist, regen)

Het meeste risico op aanvaringen met 
hoogspanningslijnen lopen: 

 > reigers
 > kieviten
 > plevieren
 > uilen
 > strandlopers
 > snippen
 > meeuwen
 > trekvogels, vooral bij ongunstige weeromstandigheden 

     (tegenwind, mist, regen)
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Kwetsbaar voor aanvaringen zijn de zeevogels:
 > drieteenmeeuw
 > dwergmeeuw
 > grote jager
 > grote mantelmeeuw
 > jan-van-gent
 > kleine jager
 > kleine mantelmeeuw
 > visdief 
 > zilvermeeuw

Ook veel trekvogels zijn kwetsbaar voor aanvaringen:
 > bergeend
 > kanoet
 > kleine zwaan
 > rosse grutto
 > rotgans
 > spreeuw
 > wulp 
 > zwarte stern

Kwetsbaar voor leefgebiedverlies zijn de zeevogels 
die windparken vermijden:

 > alk 
 > (alle soorten) duikers 
 > eider
 > grote stern
 > jan-van-gent
 > kuifaalscholver
 > noordse stormvogel
 > papegaaiduiker
 > zeekoeten
 > zwarte zee-eend

Kwetsbare vogels op zee
Verschillende zee-, kust- en trekvogels staan te boek als kwetsbaar voor windparken op zee. 
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NB: de veranderingen in kwetsbare soorten zijn gebaseerd op de actualisatie van het Kader Eco-
logie en Cumulatie (KEC) t.b.v de uitrol van windenergie op zee (Rijkswaterstaat) dat onlangs 
heeft plaatsgevonden.
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https://www.noordzeeloket.nl/functies-gebruik/windenergie-zee/ecologie/cumulatie/kader-ecologie/
https://www.noordzeeloket.nl/functies-gebruik/windenergie-zee/ecologie/cumulatie/kader-ecologie/
https://www.noordzeeloket.nl/functies-gebruik/windenergie-zee/ecologie/wind-zee-ecologisch-programma-wozep/
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Hoe kunnen we de negatieve effecten voorkomen of 
beperken?
Dit kan door het treffen van zogeheten ‘mitigerende’ maatregelen (mitigeren is het voorkomen 
of verzachten van negatieve effecten). 

Locatiekeuze
Een zorgvuldige locatiekeuze is de belangrijkste mitigerende maatregel. Zoals eerder gezegd is 
Vogelbescherming tegen het plaatsen van windturbines in belangrijke vogelgebieden (zie hier-
boven). In de Regionale Energie Strategieën  die nu ontwikkeld worden, wordt wel gesproken 
over het plaatsen van turbines in natuurgebieden. 

Wij vinden dat windparken en hoogspanningsverbindingen op plaatsen moeten komen waar zij 
de minste vogelslachtoffers maken en niet leiden tot verlies aan leefgebied en/of barrièrewer-
king. Daarom moeten uit voorzorg belangrijke vogelgebieden vermeden worden.

In opdracht van het ministerie van LNV heeft Sovon Vogelonderzoek Nederland de Wind- 
energie Gevoeligheidskaart Vogels ontwikkeld en in maart 2021 gepubliceerd. Dit is een  
actualisatie van de nationale windmolenrisicokaart die Vogelbescherming in 2009 liet maken. 
De kaart kan een belangrijk hulpmiddel zijn om de meest risicovolle gebieden te vermijden. 
Natuuronderzoek is echter in alle gevallen nog noodzakelijk om vast te stellen of een specifieke 
locatie daadwerkelijk geschikt is voor windparken en hoogspanningsverbindingen.

Stilstandvoorzieningen en andere maatregelen
Aanvaringen met vogels zijn te beperken door technische oplossingen, zoals de opstelling van 
het windpark, het aantal en de hoogte van de turbines en stilstandvoorzieningen. 

Een stilstandvoorziening betekent dat de rotorbladen van de turbine stilgezet worden (of het 
draaien wordt verlaagd tot minder dan 1 rotatie per minuut) op het moment dat er een hoog 
risico is op aanvaringen met vogels. Dit kan zijn tijdens pieken in de vogeltrek (vaak maar en-
kele dagen per jaar), die met radar goed te voorspellen zijn. Ook is stilstand een optie tijdens 
risicovolle weersomstandigheden. 

Er zijn ook stilstandvoorzieningen voor specifieke soorten. Verschillende windparken werken 
al met dergelijke stilstandvoorzieningen, zoals Windpark Krammer. De aanwezigheid van de 
zeearend in dit gebied was de aanleiding om het DTBird-systeem toe te passen. Dit systeem 
detecteert deze vogels al op grote afstand. Indien ze in de buurt van de draaiende rotor van de 
turbines dreigen te komen, wordt preventief een cluster turbines tijdelijk stilgezet. 

Draad- en rotormarkeringen
Er bestaan verschillende technische middelen om de zichtbaarheid van turbines en kabels te 
vergroten. Draadmarkeringen op hoogspanningslijnen kunnen het aantal aanvaringsslachtof-
fers aanzienlijk verminderen. Dat is van groot belang, omdat het aantal draadslachtoffers vele 
malen hoger is dan het aantal vogels dat tegen rotorbladen aanvliegt.

Het verven van een of meerdere rotorbladen van windturbines is een ander middel om slacht-
offers te verminderen. Experimenten in Noorwegen met turbines met één zwart geverfd rotor-
blad laten zien dat het aantal slachtoffers overdag aanzienlijk kleiner is, vooral onder roofvo-
gels als de zeearend. 

HOE?
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https://www.sovon.nl/nl/publicaties/achtergronddocument-windenergie-gevoeligheidskaart-vogels
https://www.sovon.nl/nl/publicaties/achtergronddocument-windenergie-gevoeligheidskaart-vogels
https://www.sovon.nl/nl/onderzoek/nationale-windmolenrisicokaart-voor-vogels
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Wat doet Vogelbescherming voor een 
vogelvriendelijke energietransitie?

De boodschap van Vogelbescherming is: groene energie die ten koste gaat van de natuur, is niet 
groen. Wij gaan daarom voor een natuurinclusieve energietransitie. Enkele voorbeelden van wat 
wij doen:

 > Windparken op zee: wij hebben actief bijdragen aan het Noordzeeakkoord, waarin is afge-
sproken dat er geen windparken komen in natuurgebieden op zee. En dat er optimaal reke-
ning wordt gehouden met vogels bij de aanleg van de geplande windparken door zorgvul-
dige positionering van de parken en turbines, het waar nodig stilzetten van turbines tijdens 
pieken in vogeltrek over zee en het stimuleren van innovatie en onderzoek.

 > Windparken en hoogspanningsverbindingen op land: wij werken mee aan de totstandko-
ming van een akkoord voor een natuurinclusieve energietransitie op land. In dat akkoord 
staan afspraken over mitigerende maatregelen (zie hierboven) bij nieuwe windparken en 
hoogspanningsverbindingen, een landelijk monitoring en onderzoeksprogramma, en de 
ontwikkeling van populatieversterkende maatregelen.

 > Regionale energie strategieën (RES): wij zetten ons in om te zorgen dat belangrijke vo-
gelgebieden worden vermeden bij de planning en aanleg van windparken en zonneparken. 
Waar we problemen zien ontstaan in de RES’en, springen we in waar mogelijk. In het IJssel-
meergebied (dat verdeeld is over meerdere energieregio’s) spreken we bijvoorbeeld actief 
landelijke, regionale en lokale bestuurders aan en zorgen we voor media-aandacht voor ons 
standpunt. 

 > Naleving van de natuurbeschermingswetgeving: wij stimuleren de naleving van de na-
tuurbeschermingswetgeving bij de aanleg en exploitatie van windparken en de bijbehoren-
de infrastructuur. We nemen zo nodig juridische stappen.  
 
Wij procederen alleen tegen specifieke windparken als duidelijk niet aan de wettelijke ver-
eisten is voldaan en er een goede kans van slagen is om dat bij de rechter aan te vechten. 
Dat dit niet eenvoudig is blijkt uit onze procedure over de aanleg van windpark Fryslan in 
het IJsselmeer.  Daarom proberen wij procedures te vermijden door in een zo vroeg mo-
gelijk stadium de vogelbelangen goed onder de aandacht te brengen van beleidsmakers en 
projectontwikkelaars.

WAT?
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https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/noordzeeakkoord-is-van-groot-belang-voor-vogels
https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/natuurorganisaties-geen-plaats-voor-zonnepanelen-en-meer-windmolens-in-ijsselmeergebied
https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/natuurorganisaties-geen-plaats-voor-zonnepanelen-en-meer-windmolens-in-ijsselmeergebied
https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/teleurstelling-over-uitspraak-raad-van-state-over-windpark-fryslan
https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/teleurstelling-over-uitspraak-raad-van-state-over-windpark-fryslan
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https://edepot.wur.nl/449804
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/wind_farms_nl.pdf
https://www.milieurecht.nl/vmr-publicatiereeks
https://www.milieurecht.nl/vmr-publicatiereeks
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ece3.6592
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ece3.6360
http://www.vogelbescherming.nl/energiestransitie 

