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Ecologische effecten van een rechte lijn-opstelling van windpark Piet de 
Wit 

In deze notitie worden de ecologische effecten besproken indien de turbines van windpark 

Piet de Wit in een rechte lijn meer landinwaarts zouden worden gepland (figuur 1). Deze 

effecten worden vergeleken met de situatie indien de lijn de beschermingszone van de 

dijk volgt. 

 

 

 
Figuur 1  Locatie voor windpark Piet de Wit met in groen de rechte lijn-opstelling. 
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Conclusie 

Een rechte lijn-opstelling voor het windpark Piet de Wit levert extra verstoring op voor 

binnendijks foeragerende ganzen maar deze vogels hebben alternatieve foerageer -

gebieden.  Als zodanig levert de rechte lijn-opstelling vanuit natuur bezien geen 

onoverkomenlijke bezwaren op en is het qua natuuraspecten niet onderscheidend van de 

andere onderzochte varianten. 

 

Toelichting 

De rechte lijn-opstelling ligt meer landinwaarts dan de overige te onderzoeken 

opstellingsvarianten voor windpark Piet de Wit. De ruimtes tussen de turbines zijn 

vergelijkbaar met andere varianten terwijl het aantal slachtoffers eveneens vergelijkbaar 

zal zijn met andere varianten omdat het aantal turbines gelijk is. De rechte lijn-opstelling 

kan daarom alleen verschillen in de effecten van verstoring. In het algemeen zijn effecten 

van verstoring in de ordegrootte van 400 meter per turbine (zie bijlage 2 in natuurtoets). 

 

De rechte lijn staat verder van het open water hetgeen minder verstoring oplevert van de 

watervogels die daar rusten en foerageren. Anderzijds wordt het land binnendijks overdag 

gebruikt door foeragerende watervogels (met name kleine zwaan en ganzen) die door de 

rechte lijn-opstelling meer verstoring kunnen ondervinden. De ganzen hebben echter 

voldoende alternatief foerageergebied / uitwijkmogelijkheden in de nabijheid zodat geen 

sprake is van maatgevende verstoring (waarbij daadwerkelijk het aantal ganzen dat 

binding heeft met het Natura 2000-gebied zal afnemen). De geringe aantasting van 

leefgebied betekent geen knelpunt voor de beoordeling/afweging van de rechte lijn-

opstelling. 

 

Voor vragen over deze notitie kunt u contact opnemen met de heer Roland van der Vliet. 

 
 

Akkoord voor uitgave: Teamleider Bureau Waardenburg 

 drs. H.A.M. Prinsen 

 

Paraaf:  

  

 

Bureau Waardenburg bv is niet aansprakelijk voor gevolgschade, alsmede voor schade welke voortvloeit uit toepassingen 
van de resultaten van werkzaamheden of andere gegevens verkregen van Bureau Waardenburg bv; opdrachtgever 
vrijwaart Bureau Waardenburg bv voor aanspraken van derden in verband met deze toepassing. 
 
© Bureau Waardenburg bv / Bosch & van Rijn 



NOTITIE Rechte lijn Piet de Wit   3 

Dit rapport is vervaardigd op verzoek van opdrachtgever en is zijn eigendom. Niets uit dit rapport mag worden 
verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden d.m.v. druk, fotokopie, digitale kopie of op welke andere wijze dan ook, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever hierboven aangegeven en Bureau Waardenburg bv, 
noch mag het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd. 
 
Lid van de branchevereniging Netwerk Groene Bureaus. Het kwaliteitsmanagementsysteem van Bureau Waardenburg bv  
is door CERTIKED gecertificeerd overeenkomstig ISO 9001: 2015. Bureau Waardenburg bv hanteert als algemene 
voorwaarden de DNR 2011, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.  
 

 

 


