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Overzicht effecten op soorten en/of habitattypen. 

De selectie is uitgevoerd op gebied 'Abtskolk & De Putten' en activiteit 'Windturbines'. 

 

Oppervlakte-

verlies 

Versnipper-

ing 

Verstoring 

door 

geluid 

Verstoring 

door 

trilling 

Optische 

verstoring 

Verstoring 

door 

mechanische 

effecten 

Verandering 

in 

populatie-

dynamiek 

Storingsfactor  1 2 13 15 16 17 18 

Dwerggans 

(niet-

broedvogel)  

       

Grauwe Gans 

(niet-

broedvogel)  

       

Kolgans (niet-

broedvogel)  

       

Smient (niet-

broedvogel)  

       

zeer gevoelig 

gevoelig 

niet gevoelig 

n.v.t. 

onbekend 

Literatuur 

1. Krijgsveld, K.L., Smits, R.R. & J. van der Winden, 2008. Verstoringsgevoeligheid van 

vogels: Update literatuurstudie naar de reacties van vogels op recreatie. Bureau 

Waardenburg rapport 08-173: 245p. 

2. Visbeen, F., 1994. Broedende grauwe ganzen in Waterland-Oost, Diemerzeedijk en 

Vijfhoek. Graspieper 14: 130-134. 

3. Lensink, R., H. Steendam & K.L. Krijgsveld, 2007b. Gedrag van watervogels in 

relatie tot vliegverkeer van en naar Groningen Airport Eelde. Onderzoek naar 

mogelijk verstorende effecten. Rapport 07-039. Bureau Waardenburg, Culemborg. 

4. Madsen, J., 1998. Experimental refuges for migratory waterfowl in Danish wetlands. 

Baseline assessment of the disturbance effects of recreational activities. Journal of 

Applied Ecology 35(3): 386-397. 

 

http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/effectenindicatorappl.aspx?selectGebied=162&selectActiviteit=Windturbines&subj=effectenmatrix
http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/effectenindicatorappl.aspx?selectGebied=162&selectActiviteit=Windturbines&subj=effectenmatrix
http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/effectenindicatorappl.aspx?selectGebied=162&selectActiviteit=Windturbines&subj=effectenmatrix#st1
http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/effectenindicatorappl.aspx?selectGebied=162&selectActiviteit=Windturbines&subj=effectenmatrix#st2
http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/effectenindicatorappl.aspx?selectGebied=162&selectActiviteit=Windturbines&subj=effectenmatrix#st13
http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/effectenindicatorappl.aspx?selectGebied=162&selectActiviteit=Windturbines&subj=effectenmatrix#st15
http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/effectenindicatorappl.aspx?selectGebied=162&selectActiviteit=Windturbines&subj=effectenmatrix#st16
http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/effectenindicatorappl.aspx?selectGebied=162&selectActiviteit=Windturbines&subj=effectenmatrix#st17
http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/effectenindicatorappl.aspx?selectGebied=162&selectActiviteit=Windturbines&subj=effectenmatrix#st18
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=641&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=641&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=641&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=636&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=636&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=636&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=633&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=633&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=625&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=625&version=legislation
http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/effectenindicatorappl.aspx?selectGebied=162&selectActiviteit=Windturbines&subj=effectenmatrix
http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/effectenindicatorappl.aspx?selectGebied=162&selectActiviteit=Windturbines&subj=effectenmatrix
http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/effectenindicatorappl.aspx?selectGebied=162&selectActiviteit=Windturbines&subj=effectenmatrix
http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/effectenindicatorappl.aspx?selectGebied=162&selectActiviteit=Windturbines&subj=effectenmatrix


Let op! 
De effectenindicator geeft u géén informatie over de daadwerkelijke schadelijke effecten van 

een activiteit noch over de significantie hiervan. Hiervoor is maatwerk vereist. De 

effectenindicator geeft alleen generieke informatie over mogelijke effecten van de activiteit. 

Uit de effectenindicator kan dus niet op voorhand worden afgeleid of een activiteit schadelijk 

is. 

Toelichting op activiteit 'Windturbines' 

De aanwezigheid van windturbines heeft vooral effect op stand- en trekvogels door verstoring 

en sterfte en bij aanlegfase verlies van leefgebied. Verstoring treedt op door geluid en de 

beweging van de wieken. Voor trekkende vogels en vleermuizen kunnen windturbines een 

barrière vormen tussen bijvoorbeeld slaap- en foerageergebied of broed- en 

overwinteringsleefgebied. Zo leidt plaatsing ook tot versnippering van leefgebied. In gebieden 

met geconcentreerde vogelbewegingen levert plaatsing een substantieel aanvaringsrisico op. 

Lokale vogels kunnen echter hun koers leren aanpassen. 

Toelichting op de storingsfactoren 

1 Oppervlakteverlies 

Kenmerk: afname beschikbaar oppervlak leefgebied soorten en/of habitattypen.  

Interactie andere factoren: verlies van oppervlakte leidt tot verkleining en in sommige 

gevallen ook tot versnippering van het leefgebied (zie aldaar). Een kleiner gebied heeft 

bovendien meer te leiden van randinvloeden: vaak is de kwaliteit van het leefmilieu aan de 

rand minder goed dan in het centrum van het gebied. Op deze manier leidt verlies oppervlakte 

mogelijk ook tot een grotere gevoeligheid voor bijvoorbeeld verdroging, verzuring of 

vermesting.  

Werking: door afname van het beschikbare oppervlak neemt ook het aantal individuen van 

een soort af. Om duurzaam te kunnen voortbestaan moet elke soort uit een minimum aantal 

individuen bestaan; bij diersoorten wordt meestal van een minimum aantal paartjes 

(reproductieve eenheden) gesproken. Wanneer een populatie te klein wordt neemt de kans op 

uitsterven toe, zeker als deze populatie geen onderdeel uitmaakt van een samenhangend 

netwerk van leefgebieden. Bij een populatie die uit te weinig individuen bestaat, neemt ook de 

kans op inteelt toe en dus de genetische variatie af. Hierdoor wordt een populatie kwetsbaar 

voor veranderingen tengevolge van bijvoorbeeld predatie, extreme seizoensinvloeden of 

ziekten. Ook habitattypen kennen een ondergrens voor een duurzame oppervlakte.  

2 Versnippering 

Kenmerk: van versnippering is sprake bij het uiteenvallen van het leefgebied van soorten.  

Interactie andere factoren: treedt op ten gevolge van verlies leefgebied of verandering in 

abiotische condities van het leefgebied. Kan leiden tot verandering in populatiedynamiek.  

Gevolg: als het leefgebied niet meer voldoende groot is voor een populatie, of individuen van 

één populatie kunnen de verschillende leefgebieden niet meer bereiken, neemt de 

duurzaamheid van de populatie af. Een gevolg kan zijn een verandering op in de 

soortensamenstelling en het ecosysteem. Soorten zijn in verschillende mate gevoelig voor de 

versnippering van hun leefgebied. Het meest gevoelig zijn soorten met een gering 

verspreidingsvermogen, soorten die zich over de grond bewegen en soorten met een grote 

oppervlaktebehoefte. Versnippering door barrières zoals wegen en spoorlijnen leidt mogelijk 



ook tot sterfte van individuen en kan zo effect hebben op de populatiesamenstelling. Bij 

versnippering moet men altijd goed rekening houden met het schaalniveau van het 

populatienetwerk.  

13 Verstoring door geluid 

Kenmerk: verstoring door onnatuurlijke geluidsbronnen; permanent zoals geluid wegverkeer 

danwel tijdelijk zoals geluidsbelasting bij evenementen. Geluid is een hoorbare trilling, 

gekenmerkt door geluidsdruk en frequentie.  

Interactie andere factoren: Treedt vaak samen met visuele verstoring op door bijv. vlieg- en 

autoverkeer, manifestaties etc.  

Gevolg: Logischerwijs zijn alleen diersoorten gevoelig voor direct effecten van geluid. 

Geluid sec is een belangrijke factor in de verstoring van fauna. De verstoring door geluid 

wordt beïnvloed door het achtergrondgeluid en de duur, frequentie en sterkte van de 

geluidsbron zelf. Geluidsbelasting kan leiden tot stress en/of vluchtgedrag van individuen. Dit 

kan vervolgens weer leiden tot het verlaten van het leefgebied of bijvoorbeeld een afname van 

het reproductieproces. In bepaalde gevallen kan ook gewenning optreden, in het bijzonder bij 

continu geluid. Voor zeezoogdieren en vogels is in bepaalde gevallen deze dosis-effect relatie 

goed gekwantificeerd.  

15 Verstoring door trilling 

Kenmerk: Er is sprake van trillingen in bodem en water als dergelijke trillingen door 

menselijke activiteiten veroorzaakt worden, zoals bij boren, heien, draaien van rotorbladen 

etc.  

Interactie andere factoren: kan vooral samen optreden met verstoring door geluid  

Gevolg: Trilling kan leiden tot verstoring van het natuurlijke gedrag van soorten. Individuen 

kunnen tijdelijk of permanent verdreven worden uit hun leefgebied. Over het daadwerkelijke 

effect van trilling is nog zeer weinig bekend. Naar het effect op zeezoogdieren is wel 

onderzoek verricht.  

16 Optische verstoring 

Kenmerk: optische verstoring betreft verstoring door de aanwezigheid en/of beweging van 

mensen dan wel voorwerpen die niet thuishoren in het natuurlijke systeem.  

Interactie andere factoren: treedt vaak samen op met verstoring door geluid (in geval van 

recreatie) of trilling en licht (in geval van voertuigen, schepen).  

Gevolg: optische verstoring leidt vooral tot vluchtgedrag van dieren. De soort reageert 

bijvoorbeeld op beweging omdat een potentiële vijand wordt verwacht. Andersom kan 

optische verstoring juist ook het uitzicht van soorten beperken waardoor zij potentiële 

vijanden niet zien naderen. De daadwerkelijke effecten zijn zeer soortspecifiek en hangen van 

de schuwheid van de soort en de mate waarin gewenning optreedt. Bovendien kunnen de 

effecten afhankelijk zijn van de periode van de levenscyclus van de soort: in de broedtijd zijn 

soorten over het algemeen schuwer en dus gevoeliger voor optische verstoring.  

17 Verstoring door mechanische effecten 

Kenmerk: Onder mechanische effecten vallen verstoring door betreding, golfslag, 

luchtwervelingen etc. die optreden ten gevolge van menselijke activiteiten. De oorzaken en 

gevolgen zijn bij deze storende factor zeer divers.  



Interactie andere factoren: verstoring kan samenvallen met verstoring door geluid, licht en 

trilling.  

Gevolg: deze storende factor kan leiden tot een verandering van het habitattype en/of 

verstoring of het doden van fauna-individuen. Bij habitattypen treedt de 

verstoring/verandering vaak op ten gevolge van recreatie of bijvoorbeeld militaire activiteiten. 

Het effect is zeer afhankelijk van de kwetsbaarheid (gevoeligheid) van het habitattype. 

Waterrecreatie en scheepvaart leiden tot golfslag, hetgeen effect kan hebben op de 

oeverbegroeiing en waterfauna. Luchtwervelingen van bijvoorbeeld windmolens kunnen 

leiden tot vogelsterfte.  

18 Verandering in populatiedynamiek 

Kenmerk: De storende factor verandering in populatiedynamiek treedt op indien er een direct 

effect is van een activiteit op de populatie-opbouw en/of populatiegrootte. Er wordt hier 

vooral gedoeld of de situatie wanneer er sprake van sterfte van individuen door wegverkeer, 

windmolens, of door jacht of visserij.  

Interactie andere factoren: veel storende factoren leiden op hun beurt – dus indirect - tot een 

verandering in populatiedynamiek. Deze storende factor zit namelijk aan het einde van de 

effectketen  

Gevolg: bewuste, menselijke ingrepen op populatieniveau kunnen leiden tot directe 

problemen en problemen in de toekomst. Een verandering in populatieomvang is een direct 

effect. Een verandering in populatie-opbouw (verandering van de verhouding sterfte-

reproductie) leidt in de toekomst tot effecten. Zowel minder organismen (een kleinere 

populatie) en zeker een verandering in samenstelling van de populatie (bijv. meer oude 

dieren) kunnen leiden tot een verandering in de geboorte/sterfte ratio. En daarmee kan er iets 

veranderen in de populatiedynamiek (het gedrag in de tijd). Dit kan uiteindelijk leiden tot het 

(tijdelijk) verdwijnen van soorten, waardoor het evenwicht van het ecosysteem verschuift. De 

gevoeligheid is sterk afhankelijk van diverse populatiekenmerken zoals de generatietijd van 

een soort en de huidige grootte van populaties. Vooralsnog zijn alle soorten als ‘gevoelig’ 

gescoord.  

 


