
 
 

 

 
Hand-out: Natuur 
 
Hoe is het gebiedsgebruik onderzocht (materiaal en methode)? 

1. Analyse van reeds bestaande informatie, waaronder: 
• Natuurtoets Windpark Landtong Rozenburg (2018) 
• Rapportage Vogels Landtong Rozenburg, KNNV Hollandse Delta (2020) 
• Inventarisatie nachtvlinders op de Landtong van Rozenburg. KNNV Hollandse Delta (2020) 
• Inventarisatie Dagvlinders op de Landtong van Rozenburg. KNNV Hollandse Delta (2020) 
• Quickscan Landtong Rozenburg (2017) 

2. Onderzoek vogels 
• Winter 2021/2022 veldonderzoek naar vliegbewegingen in de maanden december, januari en februari 
• Voorjaar 2018 veldonderzoek naar vliegbewegingen grote meeuwensoorten in de maanden mei en juni 

3. Onderzoek vleermuizen 
• Zomer en najaar 2018 veldonderzoek naar vliegbewegingen langs een route (transect) in de maanden juli, augustus en 

september 
• 2018 metingen vanuit twee windturbines (Maasland 2 en Rozenburg 3) 

4. Telgegevens watervogels 2015-2020 opgevraagd bij SOVON 
5. Gegevens 2016-2021 van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)  

 
Welke effecten kunnen optreden? 

1. Aanlegfase 
• Verstoring tijdens de bouw van de windturbine 

2. Exploitatiefase 
• Sterfte door aanvaringen 
• Vermijding  
• Barrièrewerking 



 
 

 

 

 
Gebiedsbescherming  
De bescherming van natuur verloopt via twee sporen: gebiedsbescherming en soortenbescherming. Bij gebiedsbescherming is onderscheid te 
maken in:  

• Wettelijke bescherming: 
o Natura 2000-gebieden (Wet natuurbescherming) 

• Planologische bescherming 
o Natuurnetwerk Nederland (Besluit algemene regels ruimtelijke ordening en Omgevingsverordening Zuid-Holland) 
o Weidevogelgebieden (Omgevingsverordening Zuid-Holland) 

 
Natura 2000-gebieden 

• Effecten op habitattypen 
o Er vinden geen werkzaamheden plaats binnen de grenzen van een Natura 2000-gebied en er is geen sprake van relevante 

emissie van schadelijke stoffen naar lucht, water en/of bodem of van verandering in grond- en oppervlaktewateren. 
Verslechtering van de kwaliteit van natuurlijke habitats in nabijgelegen Natura 2000-gebieden als gevolg van de aanleg en het 
gebruik van de windturbine is met zekerheid uitgesloten.  

• Effecten op habitatrichtlijnsoorten 
o Een aantal van de nabijgelegen Natura 2000-gebieden zijn aangewezen voor soorten van Bijlage II van de Habitatrichtlijn. 

Geen van deze soorten heeft binding met het plangebied. Er bestaat voor deze soorten geen relatie met het plangebied en 
verslechtering van de kwaliteit van de natuurlijke habitat van deze soorten in deze Natura 2000-gebieden als gevolg van de 
bouw en het gebruik van de windturbine zijn op voorhand met zekerheid uit te sluiten.  

 
Natuurnetwerk Nederland (NNN) 
Het NNN is een Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. Voor deze gebieden geldt een planologisch 
beschermingsregime. Activiteiten in deze gebieden zijn alleen toegestaan als ze geen negatieve effecten hebben op de wezenlijke kenmerken 
en waarden of als deze kunnen worden tegengegaan met mitigerende maatregelen.  

 
 



 
 

 

 

 
De windturbine en bijbehorende voorzieningen zijn niet gelegen binnen de grenzen van het NNN. Ruimtebeslag door de bouw van de 
windturbine is daarmee uitgesloten. Wel behoort de Nieuwe Waterweg/Het Scheur tot het NNN. De Nieuwe Waterweg/Het Scheur en enkele 
pieren behoren tot het onderdeel Grote Wateren, natuurdoeltype N02.01 Rivier. De smalle strook langs de noord- en zuidoever van de landtong 
behoren tot natuurdoeltype N12.02 Kruiden- en Faunarijk grasland. De effecten van de geplande windturbine op deze NNN in de nabije 
omgeving zijn onderzocht. Hieruit is gebleken dat significante effecten met zekerheid kunnen worden uitgesloten. Een ‘Nee, tenzij’ toets is niet 
nodig. 
 

 



 
 

 

 

 
Overige natuurwaarden 
De landtong is op grond van de provinciaal planologisch beleid (omgevingsverordening) aangewezen als waardevol recreatiegebied. Het 
gebied heeft geen specifieke planologische bescherming op grond van natuurwaarden. 
 
Soortenbescherming 
Bij de realisatie van een windturbine moet rekening worden gehouden met het huidige voorkomen van beschermde soorten planten en dieren. 
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 bescherming van soorten is vastgelegd in de Wet natuurbescherming.  
 
Vogels 
Effecten in de aanlegfase  

• Lepelaar 
o Op ca. 170 meter ten noordoosten van de planlocatie is een nest aanwezig waar broedactiviteit van de lepelaar is vastgesteld. 

De lepelaar heeft een verstoringsafstand van 25 meter tijdens het broedseizoen en vanaf 75 meter treedt enige alertheid op. 
Tijdens de bouw kunnen hierdoor mogelijk de broedende lepelaars worden verstoord. Negatieve effecten tijdens de aanleg-
/bouwfase zijn te voorkomen door buiten het broedseizoen te bouwen.  

• Oeverzwaluw 
o Op meer dan 500 meter ligt een oeverzwaluwwand. De verstoringsafstand van deze soort is ca. 100 meter (tot een maximum 

van 300 m), waardoor effecten tijdens de bouw en het gebruik kunnen worden uitgesloten.  
• Buizerd 

o Op ca. 140 meter ten noordwesten van de planlocatie is een nest aanwezig waar broedactiviteit van de buizerd is vastgesteld. 
De verstoringsafstand van deze soort is 75 meter, waardoor effecten tijdens de bouw en het gebruik kunnen worden 
uitgesloten.  

• Overige broedvogels 
o Voor overige vogels die in het plangebied en omgeving broeden zijn effecten in de aanlegfase met gepaste preventieve 

maatregelen (bijvoorbeeld niet bouwen in het broedseizoen) goed te voorkomen.  
 



 
 

 

 

 
 
Sterfte 
Het totale aantal slachtoffers is naar schatting 20 slachtoffers per jaar (deskundigenoordeel). Dit is inclusief seizoenstrekkers en lokaal talrijke 
soorten, zoals meeuwen.  

• Voor de lepelaar als broedvogel van de Landtong Rozenburg worden <1 slachtoffer per jaar voorspeld (deskundigenoordeel). 
• Voor zowel kleine mantelmeeuw als zilvermeeuw wordt voorspeld dat er <1 slachtoffer per soort per jaar als slachtoffer kan vallen. 
• Voor de niet-broedvogelsoorten kievit, scholekster, kokmeeuw, zilvermeeuw, knobbelzwaan, wilde eend, krakeend en smient gaat het 

om <1 slachtoffer per soort per jaar die als slachtoffer kunnen vallen. 
 
Vermijding  
In de gebruiksfase kan de aanwezige en nu nog kleine kolonie lepelaars op de Landtong van Rozenburg verdwijnen. In dit geval wordt 
aanbevolen de windturbine buiten de effectafstand (75 meter) te plaatsen. 
 
Vleermuizen 
Door de realisatie van de windturbine kan, zonder het nemen van maatregelen, sprake zijn van voorzienbare sterfte van ruige dwergvleermuis 
en rosse vleermuis gedurende de levensduur van de windturbine. Het gaat hierbij om één of enkele slachtoffers per jaar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


