
 

 

KNNV Hollandse Delta bereikt akkoord over gevolgen Windpark Maasvlakte2 

De Natuurvereniging Hollandse Delta heeft met Eneco een belangrijk akkoord gesloten over 

maatregelen ter bescherming van de natuur. De voorgenomen plaatsing van een groot aantal 

windturbines op de Tweede Maasvlakte levert gevaar op voor de natuur. Door deze overeenkomst 

kunnen een aantal grote beschermingsmaatregelen worden genomen.. 

Op de Maasvlakte2 zal de komende jaren door energieleverancier Eneco een windpark worden 

gebouwd met 22 mega windturbines. Eind 2020 heeft de Natuurvereniging Hollandse Delta (KNNV) 

een zienswijze over dit park bij de gemeente Rotterdam en de provincie Zuid-Holland ingediend en 

aandacht gevraagd voor de gevolgen van dit windpark voor de vogeltrek, de in het gebied broedende 

en foeragerende soorten alsmede de gevolgen voor de kitesurfers die in de nabijheid van dit gebied 

hun sport beoefenen. De Natuurvereniging vreest dat de surfers door dit project in de richting van de 

natuurgebieden verplaatst zullen worden.  

De betrokken overheden hebben alle bezwaren naast zich neer gelegd. Men meent dat voldoende is 

aangetoond dat de natuurbelangen niet worden bedreigd. De Natuurvereniging heeft tegen dit 

besluit beroep aangetekend.  

Intussen is er met Enceco onderhandeld over een serie van maatregelen om de negatieve gevolgen 

van het windpark zoveel als mogelijk te voorkomen. Onlangs is daarover een akkoord bereikt. Dat 

akkoord betekent onder meer dat Eneco de aanleg van een nieuwe broedvogelvoorziening ter 

verbetering van de situatie van visdief, kleine mantelmeeuw en zilvermeeuw zal financieren. De 

broedvoorziening is tevens bedoeld voor strandbroeders als strandplevier, bontbekplevier, 

dwergstern en scholekster. Een aantal van deze soorten staat ook op de Rode Lijst.  

 In samenwerking met Natuurmonumenten en Zuid-Hollands Landschap zal er een nieuwe locatie 

worden gecreëerd om de toekomstmogelijkheden van deze soorten te verbeteren.  

Beide partijen zijn ook overeengekomen dat de gevolgen van het windpark voor de vogeltrek 

nauwgezet zal worden gemonitord en drie jaar lang wordt geëvalueerd. Er zal onder meer sprake zijn 

van een zgn. stiltandvoorziening, waardoor de molens bij bijvoorbeeld sterke vogeltrek tijdelijk 

stilgezet kunnen worden.  

De Natuurvereniging zal verder nauw worden betrokken bij het bestuurlijk overleg dat wordt 

georganiseerd over de nieuwe plaats waar de kitesurfers hun sport mogen beoefenen. De huidige 

plaats is tot verboden gebied verklaard. Tegen een nieuwe aanwijzing van deze plek is zo nodig nog 

een bezwarenprocedure mogelijk.  

Tot slot zal er op kosten van Eneco een geheel herziene vogeltrekpost op de Maasvlakte worden 

gebouwd. Op deze wijze kan de Natuurvereniging de vogeltrek nog beter in kaart te brengen.  


