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Veldonderzoek 2018 Windpark A16 en toetsing aan Wet 
natuurbescherming  

Door de Provincie Noord-Brabant worden de mogelijkheden onderzocht om langs de A16 
tussen de Moerdijkbruggen en de grens met België een aantal opstellingen voor 
windenergie te realiseren. Namens de initiatiefnemers wordt door Bosch & Van Rijn het 
MER opgesteld. In dit MER worden de milieueffecten van windenergie langs de A16 in 
beeld gebracht. 
In het najaar van 2017 is een Voorkeursalternatief (VKA) vastgesteld. Ten behoeve  van 
de voorbereiding voor een ontheffingaanvraag van de Wet natuurbescherming is in de 
tweede helft 2017 nader veldonderzoek verricht naar geschiktheid voor beschermde 
soorten, gebiedsgebruik van vleermuizen en paarverblijfplaatsen van vleermuizen 
(Verbeek et al. 2018). Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de provincie Noord-

Brabant.   
Om de onderbouwing van een ontheffingaanvraag van de Wet natuurbescherming 
compleet te maken diende in 2018 nog een aantal veldonderzoeken plaats te vinden naar 
gebiedsgebruik van vleermuizen, aanwezigheid van vogels met een jaarrond beschermde 
nestplaats en geschiktheid voor leefgebied van kleine marterachtigen. Voorliggende 
notitie bevat de resultaten van het veldwerk van 2018.  
 
Materiaal en methode 

Veldonderzoek gebiedsgebruik vleermuizen juni  
Een transect door het plangebied, langs de geplande turbine locaties van het VKA (figuur 
1) is op 25-26 juni 2018 (22:10 tot 0:40) onderzocht. Het transect is met een auto met een 
vaste snelheid van ca. 25 km/uur afgelegd. Er is hierbij gebruik gemaakt van een 
batlogger (Elekon). Dit apparaat neemt vleermuisgeluiden automatisch op en legt daarbij 
de locatie vast. Hiermee kan de mate van activiteit in de omgeving van turbinelocaties 
worden vergeleken.  
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Het veldwerk van 2018 heeft zich beperkt tot de (omgeving) van de turbinelocaties van 
het voorkeursalternatief (VKA). In de nazomer 2017, toen het VKA nog niet vastgesteld 
was, is een groter gebied onderzocht (zie Verbeek et al. 2018). De route van 2018 is zo 
gekozen dat een representatief beeld verkregen wordt van de vleermuisactiviteit in de 
relevante landschapstypen (in de omgeving) van het VKA van Windpark A16.  
 

 
Figuur 1 Onderzochte route voor gebiedsactiviteit van vleermuizen op 25-26 juni 2018.  

 
Veldonderzoek vogels met een jaarrond beschermde nestplaats  
Een vijftal turbinelocaties van het VKA ligt in de nabijheid van bomen (<75 m afstand) en 
die potentie hebben voor vogels met een jaarrond beschermde nestplaats (Verbeek et al. 
2018; figuur 2). Gedurende drie bezoeken in het voorjaar van 2018 (26 maart, 23 april en 
30 mei) zijn deze bomen onderzocht op het voorkomen van vogels met een jaarrond 
beschermde nestplaats.  
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Figuur 2 Onderzochte turbinelocaties voor aanwezigheid van nesten van vogels met een jaarrond 

beschermde nestplaats.  

 

Veldonderzoek kleine marterachtigen  
Een drietal turbinelocaties (twee locaties binnen WP RWS en één in WP Treeport) van het 
VKA is onderzocht op geschiktheid voor kleine marterachtigen (bunzing, hermelijn, wezel) 
(figuur 3). Bij de zuidelijke locatie (WP Treeport) is daarnaast ook de geschiktheid voor 
steenmarter en eekhoorn onderzocht. Het gaat om turbinelocaties die buiten structuurrijke 
terreinen liggen, waar het voorkomen van de soorten niet op voorhand is uit te sluiten. Er 
is bronnenonderzoek (raadpleging NDFF, kaartmateriaal) verricht en een verkennend 
veldbezoek (28 juni 2018) uitgevoerd conform de Handreiking Kleine marters (provincie 
Noord-Brabant 2017) om te bepalen of het aannemelijk is dat één van de kleine 
marterachtigen gebruik maakt van de geplande turbinelocaties en directe omgeving. De 
geplande turbinelocaties zijn vlakdekkend onderzocht. De betekenis van het plangebied is 
gekwalificeerd op basis van het aanwezige habitat waarbij gelet is op de aanwezigheid 
van dekking, verbindingselementen en rustplaatsen.  
 

Effectbepaling- en beoordeling 
Op basis van de resultaten van het veldonderzoek is voor het VKA beoordeeld of sprake 
kan zijn van overtredingen van verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming 
(soortbescherming). Hierbij zijn alleen de turbinelocaties van het VKA beschouwd. Er is 
geen rekening gehouden met eventuele aanleg van ontsluitingswegen en parkbekabeling.  
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Figuur 3 Onderzochte turbinelocaties RWS (noord) en Treeport (zuid) voor geschiktheid leefgebied 

voor kleine marterachtigen (bunzing, hermelijn, wezel). Bij de zuidelijke locatie (rechterkaart) 
is daarnaast ook de geschiktheid voor steenmarter en eekhoorn onderzocht.  

 

Resultaten 

Veldonderzoek gebiedsgebruik vleermuizen juni  
In totaal werden van 132 vleermuizen geluidsopnames gemaakt. Gewone dwergvleermuis 
was verreweg de talrijkste soort, gevolgd door laatvlieger en ruige dwergvleermuis (tabel 
1, bijlage 1). Daarnaast werden nog enkele waarnemingen verricht van watervleermuis en 
rosse vleermuis.  
Binnen het onderzoeksgebied waren geringe ruimtelijke verschillen in de verspreiding van 
vleermuizen. De gewone dwergvleermuis was in alle deelgebieden (bijlage 1) de talrijkste 
soort. De ruige dwergvleermuis was afwezig in het zuidelijke gebied.  
 

Tabel 1 Aantal opnames van vleermuizen in het onderzochte gebied gedurende het bezoek op 25/26 
juni 2018. De waarnemingen zijn op kaart weergegeven in bijlage 1.  

  noord midden zuid totaal % v totaal 

gewone dwergvleermuis 18 36 37 91 69 

ruige dwergvleermuis 6 10 0 16 12 

laatvlieger 3 9 10 22 17 

watervleermuis 0 2 0 2 2 

rosse vleermuis 0 1 0 1 1 
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Veldonderzoek vogels met een jaarrond beschermde nestplaats  
Op geen van de onderzochte locaties waren in gebruik zijnde nesten aanwezig van vogels 
met een jaarrond beschermde nestplaats.  
Bij de turbinelocatie E-3 REF (binnen 75 m afstand van de turbinelocatie) was een 
kraaiennest aanwezig die niet meer in gebruik was door zwarte kraaien of andere 
vogelsoorten. 
Aan de westkant van knooppunt Zonzeel (inrichting WP Zonzeel) waren op meer dan 100 
m afstand van de geplande turbinelocaties een tweetal vermoedelijke buizerdnesten 
aanwezig. Deze waren dit jaar echter niet in gebruik.   
 
Veldonderzoek kleine marterachtigen, steenmarter, eekhoorn 
 
WP Treeport (zuidelijke locatie) 
Bunzing, hermelijn, wezel 
Op basis van raadpleging van de NDFF (geraadpleegd 30 juni 2018, straal 5 km rondom 
turbinelocaties, waarnemingen afgelopen 10 jaar) kunnen bunzing, hermelijn en wezel 
verwacht worden in de omgeving van inrichting WP Treeport.  

 

Tijdens het veldbezoek zijn er geen (potentiele) verblijfplaatsen (zoals holletjes, 
takkenhopen, holle bomen) noch sporen (uitwerpselen, prooiresten enz. op boomstobben, 
liggende stammen, grondhopen enz.) vastgesteld van kleine marterachtigen. Er zijn ook 
geen kleine marterachtigen1 waargenomen op de beoogde turbinelocaties. 
 

Op de onderzochte zuidelijke turbinelocatie is een schuur aanwezig. De directe omgeving 
van de onderzochte turbinelocatie bestaat uit landbouwgrond, een onverhard wandelpad 
en bomenlaan (Gelderdonksestraat) en bosjes met dennen- en eiken met enige 
ondergroei.  
De turbinelocatie omvat geen geschikte verblijfplaatsen en verbindingselementen. De 
schuur op de turbinelocatie is in 2017 geïnspecteerd en ongeschikt geacht als 
verblijfplaats voor marterachtigen (Jonkvorst et al. 2017). Het grasveld waar de schuur op 
staat kent geen elementen als houtstapels, holen e.d. die geschikt kunnen zijn als 
verblijfplaats.  
Er zijn geen geschikte verblijfplaatsen en verbindingselementen langs de Gelderdonkse-

straat aanwezig. De bomenlaan van de Gelderdonksestraat heeft nauwelijks ondergroei. 
De eikenbomen bevatten geen holten of gaten waar verblijfplaatsen van marterachtigen 
aanwezig kunnen zijn. Greppels met steile taluds zijn afwezig langs deze bomenlaan.  
De bosjes langs de Gelderdonksestraat en Paandijksestraat, die op afstand liggen van de 
geplande werkzaamheden, kunnen wel geschikt zijn als verblijfplaats voor marter-
achtigen. Deze bosjes omvatten bomen met holten en hebben enige ondergroei.  
 

Op grond van de bevindingen van het bronnen- en veldonderzoek concluderen we dat de 
kans op verblijfplaatsen van kleine marterachtigen terplekke van de turbinelocatie nihil is. 
Op grond van de kwaliteit van de planlocaties als foerageergebied en de omvang van de 
planlocaties ten opzichte van het totale aanbod aan foerageergebied, wordt tevens 

                                                        
1
 De hermelijn en de wezel zijn ook overdag actief. De bunzing is voornamelijk ’s nachts actief. 
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geconcludeerd dat de planlocaties geen essentieel onderdeel van het foerageergebied 
(dat wil zeggen essentieel voor het functioneren van verblijfplaatsen) vormen. 
 

Eekhoorn, steenmarter 
De bosjes zijn geschikt als verblijfplaats voor de eekhoorn en steenmarter. In deze bosjes 
zijn bomen met holten aanwezig en hebben een dichte kroon (geschikt voor boomnesten 
van eekhoorn). De bomenlaan van de Gelderdonksestraat is ongeschikt als verblijfplaats 
door het ontbreken van holten. De schuur is in 2017 geïnspecteerd en ongeschikt geacht 
als verblijfplaats voor steenmarter (zie Jonkvorst et al. 2017). 
 

WP RWS 
Bunzing, hermelijn, wezel 
Op basis van raadpleging van de NDFF (geraadpleegd 30 juni 2018, straal 5 km rondom 
turbinelocaties, waarnemingen afgelopen 10 jaar) kunnen bunzing en wezel verwacht 
worden in de omgeving van inrichting WP RWS. Van de hermelijn zijn geen recente 
waarnemingen gedaan; deze soort is echter wel meegenomen in het veldonderzoek.  
Er zijn twee turbinelocaties onderzocht (figuur 3). De noordelijke turbinelocatie bestaat uit 
een ruige begroeiing met riet. Direct ten oosten van de turbinelocatie ligt een sloot en 
aangrenzend een akker. Direct ten westen liggen twee poelen omzoomd met riet. Vanaf 
130 meter ten zuidoosten van de turbinelocatie ligt een ruig begroeid (opgespoten) 
zandlichaam met houtige opslag. Tussen het zandlichaam en de turbinelocatie ligt een 

ruig begroeide berm. De met riet begroeide oevers van watergangen verbinden het 
zandlichaam met locaties met veel ondergroei ten noorden van het gebied.  
 

De noordelijke turbinelocatie is door de ruige begroeiing geschikt als verbindingselement, 
maar door het ontbreken van bijvoorbeeld holen en mollennesten ongeschikt als 
verblijfplaats voor hermelijn en bunzing. Wel zijn muizenholen aanwezig en kan daarom 
geschikt zijn als verblijfplaats voor de wezel. Het zandlichaam ten zuidoosten van de 
turbinelocatie bevat wel (grotere) holen en is geschikt als verblijfplaats voor bunzing, 
hermelijn en wezel. De turbinelocatie kan in potentie onderdeel vormen van een 
territorium van bunzing, hermelijn en/of wezel door de verbinding van de turbinelocatie 
met het zandlichaam door een ruig begroeide berm.  
 

De zuidelijke turbinelocatie ligt op een ruig begroeid grasland. Direct ten oosten van de 
turbinelocatie ligt een (opgespoten) zandlichaam met poelen. Ten noorden van de 

turbinelocatie ligt op het zandlichaam jong wilgenbos. Ten noorden en zuiden van het 

zandlichaam liggen akkers. De met riet begroeide oevers van watergangen verbinden het 
zandlichaam met locaties met veel ondergroei ten noorden en zuiden van het gebied.  
De planlocatie van de turbine is ongeschikt als verblijfplaats voor bunzing en hermelijn 
door het ontbreken van holen en andere elementen. Wel zijn muizenholen aanwezig en 
kan daarom geschikt zijn als verblijfplaats voor de wezel. Omdat er veel ruigte aanwezig 
is kan het ook dienen als verbindingselement. Het naastgelegen zandlichaam is wel 
geschikt als verblijfplaats. De locatie bevat holen en veel dekkingsmogelijkheid in de vorm 
van ruigte. In het wilgenbos grenzend aan het zandlichaam zijn ook holen aanwezig; de 
bomen zijn echter ongeschikt als verblijfplaats door het ontbreken van holten.   
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Op grond van de bevindingen van het bronnen- en veldonderzoek concluderen we dat de 
kans op verblijfplaatsen van bunzing en hermelijn terplekke van de turbinelocaties nihil is. 
Wel is er kans op aanwezigheid van verblijfplaatsen van de wezel. Op grond van de 
kwaliteit van de planlocaties als foerageergebied en de omvang van de planlocaties ten 
opzichte van het totale aanbod aan foerageergebied, wordt tevens geconcludeerd dat de 
planlocaties geen essentieel onderdeel van het foerageergebied (dat wil zeggen 
essentieel voor het functioneren van verblijfplaatsen) vormen van hermelijn, bunzing en 
wezel.  
 

Effectbepaling en -beoordeling 

Vogels met een jaarrond beschermde nestplaats 
Op en rond de onderzochte turbinelocaties zijn geen jaarrond beschermde nestplaatsen 
van vogels aanwezig. Bij de aanleg en het gebruik van turbines is geen sprake van 
overtreding van verbodsbepalingen van de Wnb.  
 
Kleine marterachtigen, steenmarter, eekhoorn 
Op de onderzochte zuidelijke locatie van WP Treeport zijn geen vaste rust- en 
verblijfplaatsen of ander essentieel leefgebied (zoals verbindingselementen) van bunzing, 
hermelijn, wezel, steenmarter of eekhoorn aanwezig. De aanleg en het gebruik van de 
turbines van WP Treeport leidt niet tot overtredingen van verbodsbepalingen van de Wnb.  
 

De noordelijke en zuidelijke locatie van WP RWS omvatten mogelijk vaste rust- en 
verblijfplaatsen van de wezel. Beide locaties tezamen hebben een ruimtebeslag van circa 
0,5 ha. Daarmee is nader veldonderzoek naar het voorkomen van deze soort conform de 
Handreiking Kleine Marters niet nodig2. Kleine marterachtigen waaronder wezel gebruiken 
door het jaar heen verschillende schuilplaatsen (> 10 volgens RUD-NHN, 2017) met een 
eigen functie (zie kader 1 op de volgende pagina). Ze verblijven daar waar ze jagen of 
jongen hebben. In het voortplantingsseizoen verblijven de vrouwtjes met jongen voor een 
langere periode op één plek. De verblijfplaats is niet statisch maar het gebruik kan in de 
tijd variëren. Voor de levenscyclus van kleine marterachtigen is het van belang dat hun 
leefgebied gedurende het jaar altijd voldoende schuilplaatsen biedt. Wij beschouwen 
voortplantingsplaatsen ‘vast’ voor de periode in het jaar dat zij in gebruik zijn om de 
jongen groot te brengen. Om overtreding van verbodsbepalingen van de Wnb te 
voorkomen moeten voortplantingsplaatsen in de kwetsbare periode maart-augustus 
worden ontzien. Buiten het voortplantingsseizoen zijn de dieren flexibel in hun gebruik 
van verblijfplaatsen, mits er voldoende aanbod aan verblijfplaatsen is.  
  
De noordelijke en zuidelijke locatie van WP RWS omvatten geen vaste rust- en 
verblijfplaatsen van bunzing en hermelijn. Bovendien zijn van hermelijn geen recente 
waarnemingen uit de omgeving bekend. De planlocaties kunnen mogelijk dienen als 
verbindingselement tussen andere delen van het leefgebied van een nabijgelegen 
territorium. De turbinelocaties omvatten echter slechts een zeer beperkt deel van het 
verbindingselement en kunnen na aanleg van de turbine nog dienen als corridor tussen 

                                                        
2
 De Handreiking Kleine Marters (Provincie Noord-Brabant 2017) stelt een projectomvang van minimaal één 

hectare als noodzaak voor het uitvoeren van nader veldonderzoek 
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delen van het mogelijke leefgebied. De aanleg en het gebruik van de twee onderzochte 
turbines van WP RWS leiden ten aanzien van de hermelijn en bunzing niet tot 
overtredingen van verbodsbepalingen van de Wnb. 
 

Kader 1 Het gebruik van rust- en verblijfplaatsen door kleine marterachtigen 
Bunzing, hermelijn en wezel zijn territoriaal. Hun leefgebieden kunnen sterk in grote variëren 
afhankelijk van het seizoen en de beschikbaarheid van voedsel. De territoria van mannetjes zijn 
groter dan van vrouwtjes en kunnen een omvang hebben van enkele  tot 100 ha. De territoria van 
mannetjes overlappen vaak met die van meerdere vrouwtjes.  
In de voortplantingsperiode verblijven ze op één locatie om de jongen groot te brengen. Dit zijn de 
plekken waar de belangrijkste prooi algemeen voorkomt. De voortplantingsperiode begint vanaf 
maart en duurt een zomer waarin jonge dieren met de moeder in familiegroepen kunnen jagen. 
Wezels kunnen twee worpen per jaar hebben, hermelijn en bunzing werpen éénmaal per jaar. Voor 
de voortplantingsperiode van kleine marterachtigen wordt maart – augustus aangehouden.  
De dieren houden zich buiten de voortplantingsperiode in hun territorium op daar waar een hoge 
prooidichtheid is of waar jagen relatief weinig moeite kost in vergelijking met andere seizoenen. Ze 
kunnen enkele dagen rond een tijdelijke slaapplek jagen om daarna te verhuizen en op een andere 
plek te jagen. Daarnaast gebruiken de dieren diverse schuilplaatsen waar ze in tijd van onraad snel 
kunnen schuilen. De verschillende functies kraamplek, slaapplek en schuilplek zijn niet ‘vast’ en 
kunnen in een seizoen en van jaar tot jaar wisselen. 
Bunzing, hermelijn en wezel gebruiken vergelijkbare typen holen zoals oude konijnen holen, 
mollengangen, holen onder boomwortels, houtstapels etc. Wezels maken ook gebruik van 
muizenholen. De dieren komen voor terreinen waar voldoende dekking en voedsel aanwezig is. Ze 
maken daarbij veel gebruik van lineaire landschapselementen als bosranden, houtwallen, 
slootranden en greppels. Ze komen voor in bossen, moerassen, rietlanden, houtwallen, ruigtes etc. 
Wezel heeft een voorkeur voor drogere terreinen en bunzing juist voor waterrijke gebieden.  
(Hellstedt, 2005; Tod et al., 2004; Twisk et al., 2003; Sleeman, 1989) 

 

 

Vleermuizen 
In Verbeek (2018) is op basis van de onderzoeken naar gebiedsgebruik van vleermuizen 
gedurende drie bezoeken augustus en september 2017 een bepaling gedaan van te 
verwachten slachtoffers van vleermuizen in de gebruiksfase van Windpark A16. De 
resultaten van het bezoek van juni 2018 complementeren het beeld van gebiedsgebruik 
van vleermuizen in de periode dat slachtoffers kunnen vallen. Een overzicht van de 
resultaten van het gehele onderzoek (augustus/september 2017, juni 2018) zijn 
opgenomen in tabel 2. In juni 2018 werden minder soorten vleermuizen vastgesteld dan in 
aug/sep 2017. De verhouding van vleermuissoorten van het totaal van de vier bezoeken 
is vergelijkbaar de eerder gerapporteerde verhouding van de drie bezoeken van Verbeek 
(2018a). De soortensamenstelling van de voorspelde jaarlijkse vleermuisslachtoffers van 
het VKA van WPA16 (§10.2 in Verbeek 2018a) blijft met medenemen van de resultaten 
van het onderzoek van juni 2018 ongewijzigd. Om deze reden blijft ook de beoordeling 
van vleermuisslachtoffers in de gebruiksfase van Windpark A16 in het kader van de Wnb 
ongewijzigd (Verbeek 2018b). 
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Tabel 2 Aantal opnames van vleermuizen gedurende vier bezoeken in augustus, september 2017 en 
juni 2018.  

  
totaal 

registraties % v totaal 

laatvlieger 62 3 

Nyctaloide spec. 4 0 

meervleermuis  2 0 

watervleermuis  7 0 

franjestaart 1 0 

Myotis spec 4 0 

rosse vleermuis 10 1 

ruige dwergvleermuis  105 5 

kleine dwergvleermuis  2 0 

gewone dwergvleermuis  1728 90 

gewone grootoorvleermuis  5 0 

 
Conclusies 

- Op en rond de onderzochte turbinelocaties zijn geen jaarrond beschermde 
nestplaatsen van vogels aanwezig. Bij de aanleg en het gebruik van turbines is 
geen sprake van overtreding van verbodsbepalingen van de Wnb.  

- De twee onderzochte turbinelocaties van de inrichting WP RWS omvatten mogelijk 
vaste rust- en verblijfplaatsen van de wezel. Om overtreding van 
verbodsbepalingen van de Wnb te voorkomen moeten voortplantingsplaatsen in 
de kwetsbare periode maart-augustus worden ontzien.  

- In het onderzoek naar gebiedsgebruik van vleermuizen in juni 2018 werden 
minder soorten als in de nazomer van 2017 vastgesteld en iets andere 
verhoudingen. De vastgestelde verhouding tussen waarnemingen van de 
verschillende vleermuissoorten in juni 2018 heeft geen consequenties voor de 
eerder getrokken conclusie over slachtoffers onder vleermuizen in de 
gebruiksfase van het VKA van Windpark A16. 
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Voor vragen over deze notitie kunt u contact opnemen met de heer R.G. Verbeek. 
 

  

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 bv 
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.  
 

 

  



NOTITIE Veldonderzoek 2018 Windpark A16 en toetsing aan Wet natuurbescherming   11 

Bijlage 1 Resultaten vleermuisonderzoek juni 2018 

 

 
Resultaten onderzoek 25-26 juni 2018 van noordelijk deel onderzoeksgebied van Windpark A16. 
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Resultaten onderzoek 25-26 juni 2018 van middendeel onderzoeksgebied van Windpark A16. 
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Resultaten onderzoek 25-26 juni 2018 van zuidelijk deel onderzoeksgebied van Windpark A16. 

 


