Zeevogels
en offshore
windmolenparken
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Om tegemoet te komen aan de Europese richtlijnen inzake hernieuwbare energie werd
op het Belgisch deel van de Noordzee een gebied ter grootte van 238 km² voorbehouden
voor windenergie. Deze zone moet uiteindelijk plaats bieden aan ongeveer 530 windmolens. Momenteel zijn twee parken operationeel, één van 55 turbines op de Blighbank (40
km uit de kust), en één van 54 turbines op de Thorntonbank (25 km uit de kust). Tussen
deze beide windparkzones in is momenteel een windpark van 72 molens in aanbouw,
meer bepaald op de Lodewijckbank, tot voor kort de bank zonder naam. Ook elders
in de Noordzee staat massale exploitatie van windenergie voor de deur. In Europese
wateren werden ondertussen reeds 1662 offshore windturbines gebouwd, en dit kan het
eerstkomende decennium oplopen tot boven de 10000.
Om de impact van offshore windmolenparken op het mariene ecosysteem na te kunnen gaan werd een breed monitoringsprogramma opgestart, gecoördineerd door de
Beheerseenheid Mathematisch Model van de Noordzee (BMM). Verschillende instanties werden samengebracht tot een onderzoekconsortium, waarbinnen het INBO de
zeevogelmonitoring toebedeeld kreeg. In 2005 was er reeds een korte referentiestudie,
om in 2008 van start te kunnen gaan met de eigenlijke impact-monitoring. Dat was
althans de bedoeling, maar doordat de bouw van de windparken nogal wat vertraging
opliep stonden de beginjaren vooral in het teken van het verder uitbouwen van de referentiedatabank. Ondertussen zijn we zes jaar verder en konden gelukkig wel heel wat
‘post-impact’ data verzameld worden in en rond het windpark op de Blighbank, operationeel sinds eind 2010. Op de Thorntonbank echter waren lang slechts zes windmolens
aanwezig, wat niet bepaald representatief is voor een klassiek offshore windpark, en pas
sinds de bouw van fase II & III in 2012 bevindt het park van C-Power zich in haar finale
tweedimensionale configuratie van 54 molens.
Algemeen beschouwd kunnen de effecten van windmolens op zeevogels onderverdeeld
worden in directe mortaliteit als gevolg van aanvaringen enerzijds, en meer indirecte
effecten anderzijds, doordat vogels de met windmolens bebouwde zone gaan mijden
(habitatverlies, barrière voor trekvogels) of doordat het gebied ook onder water veranderingen ondergaat – hier denken we in de eerste plaats aan gewijzigde voedselomstandigheden. Bij een afname in voedselaanbod zal de bouw van een windpark zich ook
voor niet-verstoringsgevoelige soorten vertalen in habitatverlies. Anderzijds kan een
toegenomen voedselaanbod grote aantallen vogels aantrekken en een toename in foerageergrond betekenen, maar dat resulteert dan weer in een verhoogde aanvaringskans.
In het slechtste geval evolueert een windpark tot een zogenaamde ‘ecological pitfall’,
refererend naar een situatie waarin vogels actief tot een gebied worden aangetrokken,
maar waar de baten niet opwegen tegen de kosten, in dit geval van verhoogde mortaliteit, met een populatie-afname tot gevolg.
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Zeevogeltellingen
Het INBO onderzocht in de eerste plaats hoe de zeevogeldichtheden in de impactgebieden evolueerden van voor de bouw van de parken tot na de bouw. Doordat ook in
controlegebieden werd geteld, konden eventuele veranderingen worden afgewogen
tegen trends op grotere schaal. Zo beantwoordt onze monitoring aan de principes van
een BACI strategie. Voor zover de weersomstandigheden dit toelieten werd elke maand
de zee op gegaan om zeevogels te tellen langsheen vaste trajecten doorheen het studiegebied (Figuur 1). Deze tellingen gebeuren op gestandaardiseerde wijze, volgens een internationaal toegepaste methode (Tasker et al. 1984) die toelaat om de getelde aantallen
om te zetten naar dichtheden (aantal per km²).

Figuur 1. Monitoringroute doorheen
de impact- en controlegebieden van
de operationele windparken op de
Thorntonbank en de Blighbank.

Dataverwerking
De aldus bekomen telresultaten worden gekenmerkt door een enorme variatie, met een
groot aantal nultellingen enerzijds en soms heel hoge aantallen anderzijds. Bovendien
zijn opeenvolgende tellingen langsheen een traject onderhevig aan autocorrelatie.
Daarom werden de getelde aantallen gegroepeerd in dagtotalen per gebied. Deze
dagtotalen werden vervolgens gemodelleerd aan de hand van een zogenaamd ‘zero-inflated’ negatief binomiaal model, dat rekening houdt met overdispersie en een eventuele
overmaat aan nullen. De uiteindelijke modeloutput laat toe om per soort een statistisch
gefundeerde uitspraak te doen over het effect van de aanwezigheid van het windpark
op het voorkomen van de soort in kwestie. Een significant effect wijst op aantrekking
of mijdingsgedrag, terwijl een niet-significant effect ‘indifferentie’ kan betekenen, maar

19

Grote stern nabij een fase I molen op de
Thorntonbank - Geert Beckers

evengoed dat er gewoon nog niet lang genoeg is geteld opdat het windpark-effect
statistisch detecteerbaar zou zijn. Dat zeevogeldata niet snel toelaten om impacteffecten statistisch te laten bovendrijven, ondanks een maandelijkse telinspanning, werd
geïllustreerd aan de hand van een power-analyse (Vanermen et al. 2013). Die oefening
toonde aan dat er met onze monitoringsstrategie maar liefst 5 tot 10 jaar nodig zijn om
voldoende power (>90%) te bereiken om afnames van 50-75% statistisch op te merken!

Modellering van aanvaringsslachtoffers
Band (2012) ontwikkelde een theoretisch ‘collision risk model’ (CRM) voor het inschatten van het aantal aanvaringsslachtoffers, gebruik makend van technische windmolenspecificaties, de windparkconfiguratie en vogelsoort-specifieke eigenschappen zoals
spanwijdte en vliegsnelheid. De belangrijkste input-parameter is natuurlijk het aantal
vliegbewegingen op windmolenhoogte. Ook hiervoor kan gebruik gemaakt worden
van de resultaten bekomen aan de hand van gestandaardiseerde boottellingen. Deze
leveren hoogkwalitatieve en soort-specifieke dichtheidsgegevens, maar zijn beperkt tot
één of hooguit twee bezoeken per maand. Idealiter worden deze data aangevuld met de
resultaten van radaronderzoek. Het gebruik van een radar heeft als nadeel dat er heel
moeilijk of zelfs helemaal geen onderscheid kan worden gemaakt tussen soorten, noch
tussen groepen en solitaire vogels. Maar een radar heeft het onnavolgbare voordeel dat
het volcontinu gegevens genereert, ook ’s nachts en tijdens dichte mist, net wanneer de
kans op aanvaringen door beperkte zichtbaarheid het grootst is. Door de hoge tijdsresolutie detecteert een radar ook alle kortlevende maar soms massale migratie ‘events’,
opnieuw iets wat het aantal aanvaringen flink de hoogte in kan jagen, maar aan de hand
van boottellingen veelal onopgemerkt blijft.
Het Belgische monitoringsprogramma behelst aldus ook een radaronderzoek, uitgevoerd
door de BMM zelf, en met ondersteuning van het INBO. En zo werd in juli 2012, na een
testfase in de haven van Zeebrugge, een vogelradar geïnstalleerd op het transformatorplatform in het C-Power windmolenpark. Jammer genoeg helpt deze het onderzoek
tot op de dag van vandaag weinig vooruit als gevolg van aanhoudende technische
problemen.

Resultaten: windmolens en zeevogels
Op de Blighbank werd significante aantrekking vastgesteld van zilvermeeuw en kleine
mantelmeeuw, terwijl jan-van-gent, zeekoet en alk het park bleken te mijden (zie ook
Figuur 2 & 3). Wellicht niet toevallig zijn de eerste twee notoire cultuurvolgers, en de
laatste drie echte zeevogels, in die zin dat ze het vasteland behalve om te broeden actief
mijden en zich liefst van al op open zee ophouden. Maar ook onderling verschilt hun
gedrag sterk, want waar jan-van-gent zich vrijwel niet tot tussen de molens waagde,
werden beide alkachtigen vrij regelmatig in het park waargenomen.
Gekatalyseerd door de voornoemde aantrekkingseffecten lopen vooral meeuwen een
hoog risico om in aanvaring komen met de turbines op de Blighbank. Zo schat ‘collision
risk modelling’ het aantal meeuwenslachtoffers op 134 per jaar, terwijl dezelfde oefening
voor jan-van-gent op hooguit 1 slachtoffer per jaar uitkomt. Dit is een opvallend scherp
contrast, temeer als je bedenkt dat de offshore gelegen Blighbank volledig binnen het
natuurlijke verspreidingsgebied van jan-van-gent valt, en in veel mindere mate binnen
dat van de meer kust-gebonden meeuwensoorten. Dit toont mooi aan hoe het aantal
te verwachten aanvaringsslachtoffers in sterke mate bepaald wordt door de soortspecifieke respons op de aanwezigheid van een windpark, en niet noodzakelijk een
reflectie is van het natuurlijk voorkomen van die soort.
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Figuur 2. BACI-dichtheden van zilvermeeuw en kleine mantelmeeuw, twee soorten die tot het windpark op de Blighbank worden aangetrokken.
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Figuur 3. BACI-dichtheden van jan-van-gent en zeekoet, twee soorten die het windpark op de Blighbank mijden.
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Voor de Thorntonbank kunnen voorlopig enkel uitspraken worden gedaan over de fase
I situatie, aangezien fasen II & III nog maar kort operationeel zijn. Zo bleken dwergmeeuw, visdief en grote stern, alle drie opgenomen op de bijlage I van de Vogelrichtlijnen, aangetrokken te worden tot de onmiddellijke omgeving van de zes fase I molens.
Dit is een opvallend resultaat, en verdient onze maximale aandacht. Indien deze effecten
zouden aanhouden in het momenteel volledig operationele (en tweedimensionale!)
park, dan impliceert dit een onvermijdelijke toename in mortaliteit van drie beschermde
soorten.

Aantrekking… maar waarom?
Waarom vogels precies worden aangetrokken tot de parken is vooralsnog niet gekend,
en is wellicht het gevolg van een combinatie van factoren. Tot nu toe leek het er op
dat vogels vooral door het fysieke aspect worden aangetrokken en naar de parken
komen om te rusten. Dit wordt ook bevestigd door het gros van onze observaties. In
Nederland werd geïllustreerd hoe een offshore windpark kan fungeren als ‘stapsteen’.
Zo kwamen reeds kort na de bouw van de offshore windparken OWEZ en PAWP opvallend grote aantallen aalscholvers in en rond de parken foerageren, in een gebied waar
deze voorheen niet aanwezig waren. Deze evolutie heeft in de eerste plaats alles te zien
met de mogelijkheid voor aalscholvers om hun veren te drogen op de meteomast- en
turbinefunderingen, veeleer dan met een plotselinge geschiktheid in termen van voedselaanbod.
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Twee zeekoeten bij het windpark op de
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Los daarvan staat het vast dat de inbreng van hard substraat in een zandig marien
ecosysteem een enorme toename aan biodiversiteit met zich mee brengt. De windmolenfunderingen fungeren namelijk als artificiële riffen en worden zeer snel en vrijwel
dekkend gekoloniseerd door ‘epifauna’ (poliepen, anemonen, amphipoden,…). De
monitoringsstudie toonde ook aan hoe grote aantallen vis (voornamelijk steenbolk en
kabeljauw) zich in de onmiddellijke omgeving van de funderingen ophouden. Daarnaast
is het verboden om te vissen binnen de parken, en blijft het tussenliggend zandig ecosysteem bespaard van de verwoestende impact van boomkorvisserij. Alleen is nog niet
duidelijk in hoeverre dit alles voordelig is voor vogels, en of dit ook een boost geeft aan
de hoeveelheid pelagische vis – hun belangrijkste natuurlijke voedselbron. De laatste tijd
zijn er wel meer en meer waarnemingen van actief foeragerende vogels, zoals van kleine
mantelmeeuw en drieteenmeeuw. Het percentage actief foeragerende drieteenmeeuwen lag binnen het Blighbank windpark op 5.9%, daar waar dit in het controlegebied
slechts 0.3% was. Deze vaststelling voedt de hypothese dat het zogenaamde ‘rif-effect’
wel degelijk is doorgewerkt naar de hogere trofische niveaus en zich vertaald heeft naar
een verhoogd voedselaanbod voor zeevogels. Of dit effectief het geval is zal de komende
jaren hopelijk duidelijk worden, maar is voorlopig nog te veel gestoeld op anekdotische
waarnemingen.
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Toekomstige monitoring
De tweeledige hamvraag blijft evenwel in hoeverre we ons over sommige ontwikkelingen zorgen moeten maken, en anderzijds in welke mate we bepaalde veranderingen
moeten toejuichen. Onderzoek naar de effecten van een lokaal project levert belangrijke
basisgegevens, en geeft indien uitgevoerd op meerdere locaties inzicht in de ruimtelijke
variatie in te verwachten effecten. Lokale monitoring blijft dus hoe dan ook waardevol,
maar gezien het gigantisch groot aantal geplande parken is er momenteel dringend
nood aan inzicht in de cumulatieve werking van al die lokale effecten. Behalve voor
immer laag vliegende soorten (bvb. alkachtigen) lijkt het erop dat de baten van een
verbeterd voedselaanbod nooit kunnen opwegen tegen de kosten van verhoogde mortaliteit. Het feit dat zeevogels over het algemeen langlevende soorten zijn met een trage
reproductie maakt ze extra gevoelig voor adulte mortaliteit. Voor vogels in het algemeen
stelt Everaert (2013) dat een verhoging van de bestaande mortaliteit met minder dan 5%
normaal geen lange termijn gevolgen zal hebben voor niet-kwetsbare vogelsoorten. Voor
kwetsbare soorten wordt best een strenger percentage van 1% gehanteerd. Ter illustratie: na extrapolatie van de gemodelleerde mortaliteit van kleine mantelmeeuw op de
Blighbank (ruim 1 slachtoffer per turbine per jaar) naar een Noordzee met 10000 windmolens komen we met 14.6% ruim boven de 5% uit. De vooropgestelde percentages zijn
echter richtwaarden, bedoeld als eerste filter voor de detectie van mogelijke problemen.
Valt de verwachte bijkomende mortaliteit hoger uit, dan is het aangeraden om gericht
onderzoek te doen naar populatie-dynamische parameters, zodat de werkelijke drempelwaarde kan bepaald worden, zijnde het mortaliteitsniveau dat op lange termijn een
populatiedaling teweeg brengt.
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Een even belangrijk kennishiaat is de bepaling van het effectieve aantal slachtoffers,
ter kalibratie van het tot op heden volledig theoretische CRM (Band 2012). Om voor de
hand liggende redenen is het op zee niet mogelijk systematisch op zoek te gaan naar
kadavers, zoals vaak gedaan wordt op land, maar er zijn ondertussen wel systemen voor
automatische detectie van aanvaringsslachtoffers in ontwikkeling.
Ook moet aandacht gaan naar de inschatting van de impact van het te verwachten
verlies aan habitat op populatieniveau, in de eerste plaats voor soorten met een specifieke voorkeur voor ondiepe wateren zoals zwarte zee-eend en roodkeelduiker, en naar
de impact van windparken als barrière voor migratie. Beide factoren kunnen inwerken
op de conditie van getroffen vogels, en zo hun reproductie en/of sterftekans negatief
beïnvloeden.
Op lokaal niveau wordt de monitoring alvast nog meerdere jaren verder gezet. Mogelijk
zullen bepaalde soorten wennen aan de nieuwe situatie en zich op termijn niets meer
van windmolens aantrekken, of sterker nog, actief naar het gebied beginnen afzakken
om te profiteren van een verhoogd voedselaanbod. Ook zal aangehouden monitoring
toelaten om kleinere effecten te detecteren en beter het onderscheid te maken met
indifferentie. De missing link tussen de aanwezigheid van zeevogels en het uitvoerig
gedocumenteerde ‘rif-effect’ is het voorkomen van pelagische vis, waarvan momenteel heel weinig is geweten. Nochtans is kennis hierover essentieel om gefundeerde
uitspraken te kunnen doen over de ecologische werking van offshore windparken als
gloednieuw marien ecosysteem.
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