
KNNV keert zich tegen 
windmolens op Maasvlakte: de 

natuur komt in de knel 
Natuurorganisatie KNNV Hollandse Delta maakt zich grote zorgen over 
de bouw van 22 grote windturbines op de Tweede Maasvlakte. Dat pakt 
desastreus uit voor trekkende en broedende vogels, vreest de natuurclub. 
Die keert zich tegen de plannen, zoals die nu voorliggen en pleit voor de 

aanleg van een strandreservaat. 
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Het Rotterdamse havengebied is rijk aan vogels. Die dreigen te worden verstoord en verjaagd 
door de bouw van een windmolenpark, vreest de KNNV Hollandse Delta, voorheen KNNV 
Voorne. ©ROBIN UTRECHT 

Niet alleen kitesurfers - die zich recent in deze krant al negatief uitlieten - zijn 
verbijsterd over de plannen van Eneco voor de bouw van windmolens, deels op het 
strand van de Maasvlakte. Ook de KNNV trekt nu aan de bel. De natuur komt ernstig 
in de knel, betoogt de organisatie die een gang naar de rechtbank niet uitsluit. De 



KNNV keert zich tegen de plannen, omdat een scala aan zee- en kustvogelsoorten 
verstoord zullen raken en verjaagd gaan worden. Onder andere trekvogels, maar 
bijvoorbeeld ook vleermuizen komen in de knel. En broedkolonies, met onder hen de 
beschermde bontbekplevier en dwergstern, worden danig dwarsgezeten als de 
plannen zoals die nu voorliggen, worden doorgezet.  

Kitesurfers zullen ergens naartoe moeten, en dat zal bijna onver-
mijdelijk richting natuurgebieden zijn. 

Theo Briggeman 

,,Op zich zijn wij niet tegen de komst van windmolens op de Tweede Maasvlakte’’, 
vertelt voorzitter Theo Briggeman van de KNNV afdeling Hollandse Delta. Maar niet 
op de manier zoals de planvorming nu verloopt, maakt hij duidelijk. De bezwaren die 
zijn club heeft zijn tweeledig. ,,Enerzijds vrezen we het effect op de natuur ten zuiden 
van de Maasvlakte, omdat recreatie daarnaartoe dreigt te worden verplaatst. Zo 
zullen bijvoorbeeld kitesurfers ergens naartoe moeten, en dat zal bijna onvermijdelijk 
richting natuurgebieden zijn’’, wijst hij op de kwetsbaarheid van de natuur langs en 
op het Noordzeestrand en in de aangrenzende Natura 2000-gebieden die een 
beschermde status hebben. 

Kiters gaven recent in deze krant aan inderdaad te kijken naar een nieuwe plek, 
omdat door de windmolenplannen kitesurfen op een van de drukste kiteplekken van 
het land te gevaarlijk wordt. ,,De wieken komen tot op 25 meter hoogte. Een kite staat 
ook ongeveer op die hoogte in de lucht”, verduidelijkte Tim Neumann, die een 
kitesurfschool heeft in Oostvoorne.  

Dichte mist 

De natuurbeschermers maken zich ook zorgen over de schade die de molens zelf 
aanrichten. Vogels zullen zich er onvermijdelijk tegen te pletter vliegen. ,,Onderzoek 
wijst uit dat het aantal slachtoffers mee zal vallen. Maar wat als dat anders blijkt te 
zijn?’’ vraagt Briggeman zich af. ,,Bijvoorbeeld tijdens een vogeltrek in dichte mist. 
Over welke maatregelen dán worden genomen, wordt niet gerept. We willen 
duidelijkheid over alle te nemen maatregelen ter bescherming van de natuur. De paar 
open clausules die nu zijn opgenomen, bieden wat dat betreft geen enkele mate van 
zekerheid.’’  



Eneco wil een windmolenpark bouwen op de Tweede Maasvlakte. Een deel van de molens 
komt op het strand. ©Eneco 
Er zijn mogelijkheden, benadrukt de KNNV. ,,Leg een strandreservaat aan’’, brengt 
Briggeman in. Die is bedacht aan de zuidzijde van het Maasvlaktestrand en dient als 
veiligheidszone tussen het recreatiegebied en de Westplaat en Hinderplaat. Vogels 
kunnen hier terecht, inclusief de soorten die op de rode lijst van bedreigde dieren 
staan. 

Broedeiland 

Een broedeiland voor de kust van Voorne zou ook een optie zijn. ,,Hoewel de 
mogelijkheden daartoe onzeker zijn en nader onderzoek vergen’’, weet Briggeman. 
Dit in verband met de sterk veranderde stroming. 

De KNNV heeft haar bezwaren en ideeën verwoord in een zienswijze aan het college 
van Rotterdam en aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en verwacht te worden 
uitgenodigd op gesprek. En wordt zij onvoldoende gehoord? ,,Dan sluiten we een 
juridische procedure niet uit. We procederen wel vaker, we deinzen daar dus zeker 
niet voor terug.’’ 

 


