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Voorwoord
In opdracht van Nuon ontwikkelt WEOM in de Gemeente Duiven het windpark Duiven.
Bureau Waardenburg heeft in het verleden in opdracht van WEOM verschillende
aspecten onderzocht van de mogelijke effecten van dit windpark op beschermde
gebieden en beschermde planten en dieren (Poot 2003), (Poot 2004), (Smit 2005). In
2005 is de informatie uit de desbetreffende rapporten kort samengevat (Dirksen et al.
2005). In deze rapportage werd bovendien antwoord gegeven op vragen van de
Commissie voor de milieueffectrapportage (Cmer).
In opdracht van WEOM worden in de voorliggende rapportage alle hier genoemde
rapporten samengevat en geactualiseerd ten aanzien van het inmddels aangepaste plan
voor een windpark dat in zijn huidige vorm vier windturbines zal tellen. Tevens zijn de
veranderingen in wet- en regelgeving en de wijze waarop hiermee wordt omgegaan in
het rapport geactualiseerd.
Dit project werd vanuit de opdrachtgever (WEOM) begeleid door Margit Deimel.
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1 Inleiding
1.1

Aanleiding en doel
In opdracht van Nuon ontwikkelt WEOM in de Gemeente Duiven het windpark Duiven.
Bureau Waardenburg heeft in het verleden in opdracht van WEOM verschillende
aspecten onderzocht van de mogelijke effecten van dit windpark op beschermde
gebieden en beschermde planten en dieren (Poot 2003), (Poot 2004), (Smit 2005). In
2005 is de informatie uit de desbetreffende rapporten kort samengevat (Dirksen et al.
2005). In deze rapportage werd bovendien antwoord gegeven op vragen van de
Commissie voor de milieueffectrapportage (mer).
In opdracht van WEOM worden in de voorliggende rapportage alle hier genoemde
rapporten samengevat en geactualiseerd ten aanzien van de veranderingen in wet- en
regelgeving en de wijze waarop hiermee wordt omgegaan.
Deze rapportage geeft antwoord op de volgende vragen:
Welke beschermde soorten zijn in het plangebied aanwezig en/of kunnen in het
plangebied verwacht worden?
Welke functie heeft het plangebied voor de aanwezige beschermde
natuurwaarden?
Welke effecten op beschermde natuurwaarden heeft de ingreep?
Worden verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet overtreden? Zo ja, welke?
Moet hiervoor ontheffing worden aangevraagd?
Kunnen in het kader van de Nb-wet eventuele significante negatieve effecten op
de instandhoudingsdoelen van omliggende Natura2000 gebieden worden
uitgesloten?
Is nader onderzoek nodig?
Zijn er mogelijkheden voor mitigatie (vermindering) en compensatie van schade
aan beschermde natuurwaarden?
De eerste zes punten worden in hoofdstuk 2 per soort/soortgroep besproken. De laatste
twee punten komen in hoofdstuk 3 ‘Conclusies en aanbevelingen’ aan de orde.

1.2

Aanpak
Deze studie bestaat uit een aantal specifieke onderzoeken ten behoeve van het
inschatten van mogelijke effecten op vogels en een quick scan met betrekking tot
soorten/soortgroepen van overige fauna en flora. Het onderdeel vogels is in deze studie
daarmee uitgebreider dan gewoonlijk in een quick scan. Hieronder volgt een algemene
beschrijving van de quick scan, waarbij de specifieke vogelonderzoeken onder
terreinbezoek nader worden beschreven.
De quick scan betreft een beoordeling van de huidige aanwezigheid van beschermde
soorten planten en dieren in het plangebied, de functie van het plangebied en de directe
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omgeving voor deze soorten en de te verwachten effecten van de voorgenomen ingreep
op beschermde soorten en gebieden. De quick scan vindt plaats op grond van:
Bronnenonderzoek
Terreinbezoek
Expert judgement.
Bronnenonderzoek
Het bronnenonderzoek gaat uit van bestaande en beschikbare gegevens. Voor een
actueel overzicht van beschermde soorten die in de regio voorkomen zijn
verspreidingsgegevens van vogels opgevraagd bij SOVON, is het Natuurloket op internet
(www.natuurloket.nl) bezocht en zijn diverse verspreidingsatlassen van relevante
soortgroepen en (jaar)verslagen van Particuliere Gegevensbeherende Organisaties
(PGO’s) geraadpleegd (zie literatuurlijst).
Terreinbezoek
Tijdens een veldbezoek op 12 juni 2003 is rond de schemering de situatie ter plaatse in
ogenschouw genomen. Hierbij is gelet op de ligging van de windturbinelocatie in relatie
tot het omringende landschap en de mogelijke vlieglijnen van vogels van en naar
slaapplaatsen en/of foerageergebieden in relatie tot het locatiegebied. Hierbij is met
name bekeken in hoeverre sprake is van achtergrondverlichting, hetgeen van belang bij
de beoordeling van de mogelijke aanvaringsrisico’s in het donker.
Om de routes en het vlieggedrag van ganzen en kieviten rondom de locatie in donker in
kaart te brengen, zijn in november 2003, januari en februari 2004 op drie avonden
veldwaarnemingen verricht. Hierbij is vanaf de schemering ook gewerkt met radar. Het
grootste risico van aanvaringen treedt namelijk op in het donker. Op grond van deze
aanvullende gegevens is een uitgebreidere risico-analyse verricht ten aanzien van de
aanvaringsrisico’s en eventuele verstoringsrisico’s bij de te plaatsen turbines
Op 26 mei 2004 is het gebied opnieuw bezocht om zoveel mogelijk concrete informatie
te verzamelen met betrekking tot de aan- of afwezigheid van beschermde soorten (zichten geluidswaarnemingen, sporenonderzoek naar de aanwezigheid van pootafdrukken,
nesten, holen, uitwerpselen, haren, etc). Op basis van terreinkenmerken is beoordeeld of
het terrein geschikt is voor de in de regio voorkomende beschermde soorten.
Expert judgement
De quick scan is een momentopname en kan slechts in beperkte mate uitsluitsel geven
over de afwezigheid van soorten. De quick scan betreft geen veldinventarisatie. Een
veldinventarisatie omvat verscheidene opnamerondes die seizoensgebonden zijn en
volgens standaardmethoden worden uitgevoerd. Daarom is expert judgement nodig om
de geschiktheid van het plangebied voor mogelijk voorkomende soorten te beoordelen.
Als de beschikbare gegevens onvoldoende houvast bieden om tot een goed beoordeling
te komen, zal dit expliciet worden aangegeven.
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1.3

Het plangebied
Het plangebied ligt in de gemeente Duiven (voorheen Gemeente Duiven/Angerlo). Aan
de noordzijde van Duiven ligt het agrarische gebied de Duivensche Waarden. Het gebied
bestaat uit graslanden en akkers begrensd door sloten. De wegen zijn deels geflankeerd
door bomenlanen. In de zuidwesthoek tegen de A12 is recent een bedrijventerrein en
een zuiveringsinstallatie ontwikkeld. Juist ten oosten daarvan is de beoogde
windturbinelocatie gesitueerd in de graslanden tussen de Kievitstraat en de Wijde
Wetering (figuur 1.1). Het plangebied betreft de vier locaties waar de voet van de
windturbines wordt geprojecteerd. Er bevinden zich geen gebouwen binnen dit
plangebied. Effecten op de omgeving van de windturbines, voor zover relevant, zijn in
deze rapportage meegenomen. Er is rekening gehouden met de uitbreiding van het
nabijgelegen bedrijventerrein Roelofshoeve (met Roelofshoeve II).

Figuur 1.1

Plangebied ‘Windpark
windturbines.

Duiven’

met

geplande

opstelling

van

vier

Ten noorden van de locatie stroomt de rivier de IJssel, welke een vijftal kilometers naar
het westen ontspringt aan de rivier de Neder-Rijn. Langs beide rivieren liggen
uitgebreide uiterwaarden met daarin verschillende zandzuigplassen en tichelgaten. De
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grootste hiervan, de plas Rhederlaag, ligt op minder dan een kilometer ten noordoosten
van het geplande windpark.
Van het bedrijventerrein ten (zuid)westen van de locatie komt slechts geringe verlichting.
De verlichting van de bedrijven en de aanwezige straatverlichting is te laag om ver naar
de omgeving uit te stralen. De verlichting van de zuiveringsinstallatie is wel hoger en
heeft een zichtbare lichtkoepel. De lichtkoepel van de stad Arnhem is beperkt tot het
centrum van de stad en reikt niet tot het locatiegebied. Dit betekent dat de locatie als
redelijk donker naar het (zuid)westen en donker in andere richtingen moet worden
aangemerkt. Verwacht mag worden dat windturbines daarom in het donker slecht
zichtbaar zullen zijn, vooral tijdens bewolkte en/of maanloze nachten.

Figuur 1.2

1.4

Impressie van de noordzijde (Kievitstraat) van het plangebied (mei 2004).

Beschermde natuurgebieden in de omgeving van het plangebied
Het plangebied ligt midden tussen een aantal vogelrijke gebieden. Met name in de
wintermaanden pleisteren in en rond de rivieren en aanliggende wateren grote aantallen
watervogels. In 2000 zijn zowel de IJssel als de Gelderse Poort aangewezen als speciale
beschermingszone (sbz) in het kader van de Vogelrichtlijn (LNV 2003a,b). Gebieden
worden aangewezen als sbz wegens het voorkomen van zeldzame, kwetsbare of
anderszins bedreigde vogelsoorten die zijn opgenomen in Bijlage 1 van de Vogelrichtlijn.
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Voor de IJssel en de Gelderse Poort zijn de desbetreffende vogelsoorten opgenomen in
tabel 1.1.
Tabel 1.1

Overzicht van alle vogelsoorten die zijn opgenomen in de aanwijsbesluiten
van de sbz’s: IJssel en/of de Gelderse Poort (LNV 2003 a,b en van Roomen
et al. 2000) en de concept-Natura 2000-gebiedendocumenten voor de
Uiterwaarden IJssel en Gelderse Poort (gepubliceerd in november 2005).

Soort
dodaars
fuut
aalscholver
roerdomp
woudaap
kleine zilverreiger
lepelaar
kleine zwaan
wilde zwaan
taigarietgans
toendrarietgans
kolgans
grauwe gans
smient
krakeend
wintertaling
wilde eend
pijlstaart
slobeend
tafeleend
kuifeend
nonnetje
grote zaagbek
visarend
slechtvalk
porseleinhoen
kwarelkoning
meerkoet
scholekster
kievit
grutto
wulp
tureluur
zwarte stern
ijsvogel
oeverzwaluw
blauwborst
grote karekiet

Uiterwaarden van de Ijssel
Broedvogel
Niet-broedvogel
X

X
X

Gelderse Poort
Broedvogel
Niet-broedvogel
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

De Natuurbeschermingswet 1998 (kortweg: Nbwet) vormt thans de invulling van de
gebiedsbescherming van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. In het verlengde van de
wijzigingen in de Nbwet in najaar 2005 zijn nieuwe aanwijzingsbesluiten in
voorbereiding. De hier genoemde sbz’s IJssel en Gelderse Poort worden naar
verwachting in 2008 aangewezen als Natura2000 gebied onder de naam Uiterwaarden
van de IJssel en Gelderse Poort. De aanwijzing gebeurt door middel van het zogenaamde
aanwijzingsbesluit, waarin de instandhoudingsdoelstellingen en de begrenzing wordt
vastgelegd. In november 2005 zijn concept-gebiedendocumenten gepubliceerd door het
Ministerie van LNV die hier in de bijlagen zijn opgenomen (bijlage 4). Hieruit blijkt dat de
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lijst met vogelsoorten waarvoor de twee gebieden als Natura 2000-gebied zullen worden
aangewezen niet afwijkt van de lijst in tabel 1.1 (alleen de taigarietgans staat niet op de
hernieuwde lijst). Activiteiten die buiten het Natura 2000 gebied plaatsvinden kunnen
vergunningsplichtig zijn als er negatieve effecten door ‘externe werking’ kunnen
optreden (zie bijlage 1 voor toelichting wettelijk kader). De aantallen vogels die gelden
voor de aanwijzingsbesluiten van beide sbz’s zijn vermeld in van Roomen et al. (2000);
dit zijn de aantallen vogels die formeel genomen thans vigerend zijn. In voorliggende
rapportage zal hiermee in overeenstemming verder gesproken worden over de
aanwijsbesluiten van de IJssel en de Gelderse Poort.

1.5

Voorgenomen ingreep en mogelijke effecten
Door Nuon is een plan ontwikkeld om in de gemeente Duiven in een polder ten noorden
van Duiven vier windturbines te plaatsen. Deze polder ligt midden tussen een aantal
vogelrijke gebieden die in het kader van de Europese Vogelrichtlijn als speciale
beschermingszones zijn aangewezen. Het gaat hierbij om de Vogelrichtlijngebieden
Gelderse Poort en IJssel. Met name in de wintermaanden (november-maart) pleisteren in
en rond de rivieren en aanliggende wateren grote aantallen watervogels. Het gaat hierbij
om ganzen, eenden, meeuwen en steltlopers.
Mogelijke effecten betreffen in de eerste plaats effecten op aanwezige natuurwaarden
binnen het plangebied. Daarnaast is mogelijk sprake van effecten op de beschermde
soorten vleermuizen en/of vogels uit de sbz’s in de omgeving. Vraag is of zich ook grote
groepen watervogels in de polders rond de turbinelocatie bevinden dan wel heen en
weer pendelen in het donker over de turbinelocatie (o.a. smienten, ganzen, kieviten,
goudplevieren). Deze soorten kunnen zowel overdag als ’s nachts foerageren, waardoor
er mogelijk nachtelijke vliegbewegingen rond en over de turbinelocatie te verwachten
zijn. Ook is de vraag welke broedvogels rond de locatie tot broeden komen die mogelijk
beïnvloed zouden kunnen worden door plaatsing van windturbines. Naast deze
mogelijke effecten op vogels zijn ook effecten op ander soortgroepen op voorhand niet
uit te sluiten. Om duidelijkheid te verkrijgen of een uitgebreide locatiebeoordeling
noodzakelijk is, heeft WEOM aan Bureau Waardenburg daarom opdracht verleend om
een risicoanalyse van de plaatsing van vier windturbines bij Duiven uit te voeren. Deze
quickscan is uitgevoerd met bestaande gegevens, veldbezoeken, een literatuurstudie en
aanvullende informatie via gebiedsdeskundigen.
De effecten op beschermde soorten zijn beoordeeld op basis van de voorgenomen
ingreep. Uitgangspunt hiervoor zijn:
•
•
•
•

4 windturbines;
ashoogte 105 meter;
rotordiameter 90 meter;
een opstelling zoals aangegeven in figuur 1.

Deze ingreep kan omschreven worden als ingreep in het kader van ruimtelijke
ontwikkeling en inrichting. De ingreep wordt niet uitgevoerd volgens een door de
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minister goedgekeurde gedragscode. Voor het uitvoeren van de ingreep geldt een
vrijstelling van soorten in tabel 1 (zie Bijlage 1 voor toelichting op het wettelijke kader).
De volgende mogelijke effecten worden in dit rapport beoordeeld:
Verlies van areaal / biotoop.
Verstoring door beweging, licht en geluid gedurende de werkzaamheden.
Verstoring door beweging, licht en geluid in de gebruiksfase.
Versnippering.
In de quick scan werden de volgende (mogelijke) effecten buiten beschouwing gelaten:
Trillingen.
Hydrologische veranderingen.
Als er reden is te veronderstellen dat deze effecten kunnen leiden tot het overtreden van
verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet dan wel van de Natuurbeschermingswet
1998, zal dat expliciet worden vermeld. In andere gevallen wordt aangenomen dat deze
effecten zodanig beperkt zijn, dat ze voor de beoordeling het onderhavige plan of
project niet van belang zijn.

1.6

Mogelijke effecten van operationele windturbines op vogels
De effecten op vogels spelen tevens een rol ten aanzien van de fase wanneer de
windturbines operationeel zijn en worden daarom hierop extra beoordeeld. Onderzoek
naar effecten van windturbines op vogels heeft drie verschillende typen effecten laten
zien (Winkelman 1992a, b, c en d, Spaans et al. 1998). Deze effecten worden hieronder
besproken. Onderstaande tekst geeft een overzicht van de huidige stand van kennis
omtrent de effecten van windturbines op vogels, op grond waarvan in dit rapport ten
aanzien van het onderhavige plan voor windturbines bij Duiven effecten bij vogels
worden ingeschat. In bijlage 2 wordt toegelicht hoe het aantal aanvaringsslachtoffers en
verstoorde vogels wordt berekend.

1.6.1

Aanvaringsrisico
Vogels kunnen met de rotor, mast of het zog achter de windturbine in aanraking komen
en gewond raken of sterven. Dit gevaar is voor de meeste soorten ’s nachts het grootst,
met name in donkere nachten of nachten met slecht weer (regen) (Winkelman 1992a).
Turbines die als lijn zijn opgesteld dwars op de overheersende vliegrichting zijn qua
aanvaringskans het ongunstigst (Winkelman 1992a). Roofvogels zijn een uitzondering
op de regel in zoverre dat de meeste aanvaringen overdag plaats vinden, vooral op
locaties met opwaartse luchtstromen, zoals thermiek langs bergkammen (Thelander et al.
2003, Lekuona 2001, Hunt et al. 1998, Montes Marti & Barrios 1995). In het windpark
nabij Ooster-bierum kwamen, afhankelijk van seizoen en jaar en rekening houdend met
zoek-technische problemen (waarvoor correctiefactoren moesten worden toegepast), in
de operationele situatie per windturbine gemiddeld 18 tot 37 vogels/jaar zeker of zeer
waarschijnlijk om het leven als gevolg van een botsing (Winkelman 1992a). In het
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windpark nabij Urk werd het aantal slachtoffers geschat op 7 tot 18 per turbine per jaar
(Winkelman 1989).
Bij het windpark nabij de Kreekraksluizen lagen de aantallen bijna tien keer zo laag (3,7
vogels/turbine/jaar). Ook in deze studie werd gecorrigeerd voor de zoekefficiëntie van
de waarnemers, predatie van slachtoffers en enkele andere factoren (Musters et al.
1991). De locatie bij de Kreekraksluizen verschilt echter aanzienlijk van de locaties
Oosterbierum en Noordoostpolder. Het windpark nabij de Kreekraksluizen ligt niet alleen
parallel aan een nabijgelegen hoogspanningsleiding en een vrij druk bereden weg, maar
ook nabij bosschages, bomenrijen en relatief hoge gebouwen die ’s nachts verlicht zijn.
Het gehele complex is uit het westen bovendien veelal goed zichtbaar tegen de
horizonverlichting van Bergen op Zoom. De locaties Oosterbierum en Noordoostpolder
liggen daarentegen in het open veld, zonder verstorende landschapselementen in de
omgeving en met slechts een geringe horizonverlichting.
Er zijn maar enkele Europese studies waarbij gecorrigeerd wordt voor factoren zoals
vermeld in voorgaande alinea’s. Het onderzoek in België door Everaert (2003) is er een
van. Op een windturbinelocatie bij de Oostdam te Zeebrugge vielen, afhankelijk van de
plaats van de turbine, <4 tot 58 slachtoffers/turbine/jaar. Als gevolg van aanvaringen
met turbines bij het Boudewijnkanaal werden 11 tot 22 vogels/turbine/jaar gevonden.
Bij een windturbinelocatie langs de Schelde waren dit 3,7 slachtoffers/turbine/jaar. Ook
Lekuona (2001) verrichte tijdens zijn onderzoek in de westelijke Pyreneeën,
experimenten om de zoekefficiëntie en mate van het verdwijnen van slachtoffers door
predatie te bepalen. Met name in Salajones (Spanje) werden grote aantallen vale gieren
slachtoffer van aanvaringen met turbines. Gecorrigeerd voor predatie en zoekefficiëntie
werd de sterfte geschat op 8,2 vale gieren per turbine per jaar. Het jaarlijks totaal aantal
vogelslachtoffers per turbine in Salajones wordt geschat op 21,7. Dit lag op 22,6 in IzcoAibar, 3,6 in Alaiz-Echague en 8,5 in Guerinda. In windpark El Perdón stierven 64,3
vogels per turbine per jaar door een aanvaring met een turbine. Uit een analyse van een
groot aantal studies naar effecten van windturbines op vogels (Hötker et al. 2004) komt
naar voren dat vooral in windparken in kustgebieden en op bergruggen grotere aantallen
aanvaringsslachtoffers (>2 vogels/turbine/jaar) worden gevonden. In kustgebieden
betreft het hoofdzakelijk meeuwen, in berggebieden roofvogels.
Het aantal vogels dat tegen een windturbine botst buiten een vogelrijk gebied blijkt
aanzienlijk kleiner dan gemiddeld het geval is bij een alleenstaande vuurtoren of hoge
zendmast in een gebied met veel vogelvliegbewegingen. Het aantal is echter groter dan
bij zendmasten buiten vogelrijke gebieden. Per kilometer windpark was het aantal gelijk
aan of kleiner dan bij een gelijke lengte hoogspanningsleiding, en gelijk of iets groter dan
bij eenzelfde lengte verkeersweg (Winkelman 1992a).
Er zijn tot nu toe geen aanwijzingen dat verliezen door aanvaringen met windturbines
effect heeft op populatieniveau (Horch & Keller 2005, Hötker et al. 2004). Uitzondering
vormen langzaam reproducerende soorten, wanneer die in grotere aantallen als
aanvaringsslachtoffer worden aangetroffen. Voorbeelden hiervan zijn de eerder
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genoemde vale gieren slachtoffers in Spanje (Lekuona 2001, Janss 2000) en
steenarenden in Californië (Thelander et al. 2003, Hunt et al. 1998).
1.6.2

Verstoring van vogels aan de grond
Verstoringsreacties kunnen zich uiten in verschillende verschijningsvormen zoals een
verandering in fysiologie, gedrag, en locatie. Verstoring kan reproductie en overleving
beïnvloeden met uiteindelijke veranderingen in populatieomvang tot gevolg. Het
bestaande verstorings-onderzoek bij windturbines beperkt zich vaak tot het vaststellen
van afname in vogelaantallen rondom turbine locaties.
Vogels verlaten als gevolg van de aanwezigheid van een (draaiende) windturbine, door
geluid en beweging, een bepaald gebied rond de windturbine c.q. het windpark. De
verstoringsafstand verschilt per soort. Door de verstorende werking gaat een bepaald
oppervlak voor gebruik door vogels verloren. Ook de mate waarin vogels verstoord
worden verschilt tussen soorten. Dergelijke effecten zijn met name aangetoond voor
rustende vogels, maar ten dele ook voor foeragerende watervogels.
Voor pleisterende ganzen en zwanen zijn in verschillende studies verstorende effecten
vastgesteld binnen 400 m van windturbines. Op grond van de verdeling van het aantal
ganzen en van het aantal gans- en zwaandagen (aantal vogels x verblijfsduur in dagen)
over het onderzoeksgebied langs de Westermeerdijk in de Noordoostpolder leek geen
van de soorten dit windpark in zijn geheel te mijden. Wel concentreerden de ganzen en
zwanen zich ter hoogte van het windpark in een strook die verder van de dijk af lag
(200-400 m) dan elders (Winkelman 1989). In Denemarken bleek dat foeragerende
kleine rietganzen een opstelling van kleine windturbines in een open landschap niet
dichter naderden dan 400 m (Petersen & Nøhr 1989). Ook in Duitsland werd bij
kolganzen een verstoringsafstand van 400 m gevonden (Kruckenberg & Jaene 1999).
Bij het windpark in de Noordoostpolder (Winkelman 1989) werd voor vogels op het
open water van het IJsselmeer een negatief effect van de turbines op de verspreiding
vastgesteld tot 100 m uit de kust (150 m van de windturbines) voor kuifeend, tafeleend,
brilduiker en mogelijk meerkoet, tot 250 m uit de kust (300 m van de windturbines) voor
fuut, wilde eend en mogelijk voor tafeleend en stormmeeuw. Er werden geen negatieve
effecten vastgesteld voor toppereend en kokmeeuw. De vermindering in aantallen was
soortsafhankelijk, maar bedroeg steeds 50% tot 95%.
Plaatsing van windturbines nabij (150–300 m) hoogwatervluchtplaatsen (hvp’s) van
wadvogels (kieviten, goudplevieren, zilverplevieren, wulpen en bonte strandloper) te
Cuxhaven, Duitsland, had een sterk negatief effect op het gebruik hiervan. Ook werd de
lijnopstelling van 10 windturbines niet tot nauwelijks gepasseerd, waardoor het een
barrière leek te vormen tussen de foerageer-gebieden in de Waddenzee en rust- en/of
foerageergebieden binnendijks (Clemens & Lammen 1995). Circa 90% van de wulpen
meed windturbines over een afstand van 400 m en 50% over een afstand van 400-450
m. Van de goudplevier meed 90% de windturbine over 325 m en 50% over 400-500 m
(Schreiber 1993). Voor andere soorten pleisterende steltlopers bedraagt de gemiddelde
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verstoringsafstand 100 m (Winkelman 1992d, Bach et al. 1999). Voor de meeste soorten
geldt dat buiten het broedseizoen de verstoringsafstand toe neemt met de omvang van
het windpark. Voor ganzen, smient, kievit en goudplevier is deze relatie statistisch
significant (Hötker et al. 2004). Soort(groep)en met een geringe verstoring-afstand (o.a.
roofvogels, meeuwen en spreeuw), worden relatief vaker als aanvaring-slachtoffer
gevonden dan soort(groep)en die windparken mijden (b.v. ganzen en stelt-lopers). Een
uitzondering hierop vormen kraaiachtigen die nauwelijks verstoringsreacties vertonen,
maar ook zelden als slachtoffer worden gevonden (Hötker et al. 2004).
Er zijn tot nu toe geen sterke aanwijzingen gevonden voor een verstorende werking van
windturbines op de aantallen of verspreiding van broedvogels buiten een straal van
enkele honderden meters. De verrichte studies hebben echter vaak het nadeel dat de
onderzoeksperiode waarin de windturbines operationeel waren, slechts een korte
tijdspanne besloeg (Winkelman 1992d). Bij onderzoek in Duitsland vonden Bach et al.
(1999) geen verstorend effect van windturbines op broedende veldleeuwerik en
graspieper, maar Korn & Scherner (2000) wel voor veldleeuwerik binnen 150 m van een
windpark. Voor kieviten werden effecten tot 200 m afstand van de turbine niet
uitgesloten. Gerjets (1999) nam bij broedende kieviten verstorende effecten door
windturbines waar. Juist dergelijke vogelsoorten van open landschappen lijken gevoelig
te zijn voor opgaande structuren die de openheid beperken. Lowther (1996) vermeldt
verschillende (langlopende) studies in Groot-Brittannië waarbij geen effecten op
broedvogels werden aangetoond. Voor broedende zangvogels zijn tot nu toe geen of
slechts geringe verstoringseffecten vastgesteld waarbij verstoringsafstanden veelal < 50
m bedroegen (Sinning 1999, Walter & Brux 1999, Reichenbach et al. 2000, Bergen
2001, Kaatz 2001).
1.6.3

Verstoring van vogels in de lucht (barrièrewerking)
Om aanvaringen met turbines te voorkomen kunnen vogels hun vliegroutes verleggen
bij nadering van een windpark. Bij een onderzoek in Duitsland boog een deel van een
groep migrerende kraanvogels die op rotorhoogte kwamen aangevlogen op 300-400 m
afstand van een windturbinelocatie af en passeerde de locatie op 700-1000 m afstand.
De vliegformaties die hierdoor uiteenvielen werden 1.500 m na de windturbinelocatie
weer hersteld (von Brauneis 2000). Ook van eidereenden zijn veranderingen in het
oorspronkelijke vliegpatroon op 1-2 km van windturbinelocaties waargenomen
(Pettersson 2005, Tulp et al. 1999a). Een lijn van turbines kan zo een barrière in een
vliegroute worden (Winkelman 1992c). Dit zou kunnen leiden tot het onbereikbaar of
onbruikbaar worden van rust- of voedselgebieden. Dit is tot dusver niet in
onderzoeksresultaten naar voren gekomen. Om barrièrewerking te minimaliseren
moeten windparken zo ontworpen worden dat lange lijnopstellingen van turbines
voorkomen worden of op bepaalde afstanden met openingen onderbroken worden.

1.6.4

Effecten van grotere windturbines
Tot op heden werden de meeste effectvoorspellingen gebaseerd op onderzoek naar
effecten bij kleine windturbines. De omvang van de turbines is snel toegenomen. De
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informatie over de mogelijke effecten van verstoring door grotere turbines is beperkt.
Langzaam draaiende turbines zouden, doordat ze rustiger lijken, minder verstorend
effect kunnen hebben. Ze zijn echter veel groter, hetgeen even zo goed tot meer
verstoring kan leiden. Hoe de balans uitvalt, is op dit moment nog niet goed bekend. Een
studie bij 1 MW turbines duidde er in ieder geval niet op dat er sprake was van
verstoring die wezenlijk anders was dan bij kleine turbines (Schekkerman et al. 2003).
Er is inmiddels meer informatie over de aantallen slachtoffers bij grotere turbines zodat
effectvoorspellingen hier beter zijn uit te voeren. In een slachtofferonderzoek bij windparken met moderne grotere windturbines (1,5 en 1,65 MW), zijn slachtoffer-aantallen
gevonden die gemiddeld iets (1,4 keer) hoger liggen dan de aantallen bij kleinere
turbines, en dus niet naar evenredigheid van een toename van het rotoroppervlak (5
keer zo groot) (Akershoek et al. 2005, Everaert 2003, Krijgsveld et al. in prep.). Dit
betekent dat per turbine het aantal aanvaringen toeneemt, maar per MW het aantal
afneemt. Hogere turbines bereiken hoger vliegende vogels. De vraag is of dit andere
vogels in andere dichtheden zijn. Lokale vogelvliegbewegingen spelen zich af in de
onderste 100 – 150 m (Winkelman 1992b, c; Spaans et al. 1998). De nu voorziene
turbines zitten nog steeds volledig in het bereik van deze vliegbewegingen. Uit
ervaringen met hoge zendmasten blijkt dat pas boven 150 – 200 m een sprong optreedt
in aantallen dode vogels en er kennelijk andere vliegbanen worden aangesneden
(Dirksen et al. 1999).

1.7

Bronnenonderzoek
Het plangebied ligt in het kilometerhok x: 198 / y: 442 en kilometerhok x: 198 / y: 443.
Uit gegevens van het Natuurloket (www.natuurloket.nl) blijkt dat het plangebied weinig
is onderzocht. Alleen van vaatplanten en (broed)vogels zijn brongegevens beschikbaar.
Voor de overige soortengroepen vermeldt het Natuurloket ‘niet onderzocht’.
De vogelgegevens zijn afkomstig van verschillende inventarisaties uitgevoerd door
vrijwilligers in het kader van de Atlas van de Nederlandse Broedvogels en tellingen in het
kader van het landelijke watervogeltelprogramma’s van SOVON Vogelonderzoek
Nederland (ganzen- en zwanentellingen en rivierentellingen die maandelijks van
september tot en met maart worden uitgevoerd en de midwintertelling voor alle soorten
watervogels in januari). De verkregen gegevens via SOVON Vogelonderzoek Nederland
over wintergasten (overwinterende / pleisterende vogels betreffen gebieden die
doorgaans door de jaren heen meerdere keren bezocht zijn, terwijl van sommige
deelgebieden minder gegevens bekend zijn. Ten noorden van het locatiegebied liggen
verspreid langs de IJssel drie telgebieden (figuur 1.3) waar in de periode 1996/1997 tot
en met 2000/2001 tussen september en april maandelijkse watervogeltellingen zijn
uitgevoerd. Het agrarische gebied rondom de windturbinelocatie is onderdeel van een
groot telgebied (GL8210, figuur 1.3) waar in de periode 1996/1997 tot en met
2000/2001 tussen september en maart maandelijkse ganzen- en zwanentellingen zijn
uitgevoerd. Echter, van andere watervogelsoorten dan ganzen en zwanen zijn geen
gegevens beschikbaar via reguliere tellingen.
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Figuur 1.3.

Begrenzingen van watervogeltelgebieden rond de windturbinelocatie in de
gemeente Duiven. Tevens zijn twee kilometerhokken aangegeven waarvan
kwalitatieve broedvogelgegevens beschikbaar zijn.

Aanvullende informatie met betrekking tot het voorkomen van steltlopers (kievit en
goudplevier) in het locatiegebied werd verkregen via de Nederlandse Werkgroep
Steltlopers, op basis van een landelijke integrale telling van steltlopers in het binnenland
in november 1996 (in samenwerking met SOVON).
Daarnaast is informatie ingewonnen over kennis ten aanzien van vliegbewegingen en
broedvogels bij locale vogeldeskundigen. Hiertoe is contact opgenomen met Leo van
den Bergh (Druten), Jan van Diermen (Provincie Gelderland), Rob Lensink (Druten,
auteur Vogels van het Hart van Gelderland) en Jan Schoppers (Rheden).
Algemene kennis is gebruikt om een beeld te schetsen van de vogeltrek rond de
studielocatie (Lensink 1996, LWVT/SOVON 2002). Met name wordt kort de
nachtsituatie beschreven.
Op basis van al deze gegevens is een overzicht gemaakt van de beschikbare kennis over
waar belangrijke slaap- en foerageergebieden van vogels aanwezig zijn en waar
vermoedelijke belangrijke vliegbewegingen plaatsvinden.
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1.8

Veldonderzoek vliegbewegingen vogels
Voor het onderzoek aan vliegbewegingen van vogels rondom de onderzoekslocatie is
vier maal veldwerk uitgevoerd (tabel 1.2). Gedurende drie avonden zijn zowel door
veldwaarnemers als met behulp van een radar metingen verricht aan
vogelvliegbewegingen in het donker verricht. De opstelling bestond uit horizontaal
opgestelde 10 of 12 kW scheepsradar (merk Furuno). Op 15 februari 2004 is overdag
een extra bezoek gebracht aan het gebied.
Tabel 1.2

Datum en weersomstandigheden van de veldbezoeken in en rond het
locatiegebied windpark Duiven winterhalfjaar 2003/2004.

datum

Tijd

Weer

18 november 2003

15.45-18.30

Bewolking 8/8, zon 0%, wind ZW 3-4 bf,

(zon onder 16.45)

zicht > 5 km, miezerig, temperatuur 10 ºC
(16.30-16.45 moment van donker)

21 januari 2004
5 februari 2004

15.45-19.00

Bewolking 2/8 (hoge sluier), zon 100%,

(zon onder 17.08)

wind 0-1 bf, zicht > 30 km

15.45-19.15

Bewolking 8/8, zon 0%, wind WZW 4 bf,

(zon onder 17.35)

zicht > 2 km, regenachtig, met perioden met
veel neerslag.

15 februari 2004

14.00-15.00

Bewolking 1/8, zon 100%, wind ZO 2 bf,

(n.v.t.)

zicht > 15 km

De horizontale rondzoek-radar werd gebruikt om vliegroutes vast te stellen van
vogelgroepen ten opzichte van de topografische omgeving (boerderijen en bomenrijen).
Op een formulier werden per 10 minuten periode alle vliegbewegingen ingetekend die
op het scherm zichtbaar waren. Op dit formulier waren de op het scherm zichtbare
afstandsringen voorgedrukt en werd de topografische omgeving steeds aangegeven. Op
de radar waren groepen vogels in het algemeen goed te volgen en konden van grote
vogelsoorten zelfs individuen worden gezien. Deze waarnemingen werden zo lang het
licht was geverifieerd door gelijktijdig een waarnemer buiten met de radarwaarnemingen
mee te laten kijken. Door een goede positionering van de veldwaarnemers, zowel bij de
plek waar de radar stond als bij ganzenconcentraties, lukte het bij dit onderzoek goed
om bijna alle in het donker met behulp van de radar ontdekte vliegbewegingen door de
veldwaarnemers te laten verifiëren.
Bepaling van verspreiding en aantallen vogels in het daglicht
Om een goede indruk te krijgen van het aantal kieviten dat in de omgeving van het
locatiegebied voorkomt, is besloten om in ieder geval een goede telling uit te voeren.
Voorafgaand aan de tellingen is daarom op 18 november 2003, 21 januari en 5 februari
2004 een vlakdekkende telling uitgevoerd. Hierbij werd vanzelfsprekend ook de
verspreiding van de andere vogelsoorten vastgelegd. Vanwege de lage aantallen vogels
in de omgeving van het locatiegebied zelf, is besloten dezelfde actie uit te voeren tijdens
de daarop volgende veldbezoeken om in ieder geval kennis te verzamelen waar de grote
aantallen vogels in de regio verblijven en waar ze naar toe gaan.
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Figuur 1.4
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Locaties van de radar en veldwaarnemers tijdens het veldonderzoek in en
rond het locatiegebied windpark Duiven winterhalfjaar 2003/2004. In de
kaart zijn topografische namen weergegeven die bij de bespreking van de
resultaten het meest worden genoemd. De grote cirkel geeft het
radarbereik weer van de horizontale radar die in het midden met een
kleine rond symbool is weergegeven. Daarnaast zijn de locaties
weergegeven waar in het donker veldwaarnemers postten om zowel met
het gehoor als, voor zover mogelijk, ook visueel soortdeterminaties uit te
voeren ter ondersteuning van de radarwaarnemingen. Driehoek= 21
januari 2004, ster= 5 februari 2004. Daarnaast stond een veldwaarnemer
naast de radarbus..

2 Effectbeoordeling
2.1

Flora
Voorkomen en functie
Vaatplanten zijn goed onderzocht, voor de beide kilometerhokken wordt 1 rode lijstsoort
vermeld, voor kilometerhok x: 198 / y: 443 wordt tevens een beschermde soort vermeld.
Uit het kilometerhok is de zwanebloem bekend, deze komt in de regio algemeen voor
(bron: Heukels Interactieve Flora).
De vier locaties bestaan uit monoculture grasland of akkerland. Op de 4 locaties zijn
geen beschermde planten aangetroffen en ook niet te verwachten. De Nieuwgraafse
wetering is een smalle (minder dan 2 meter Breed) watergang begroeid met sterrekroos
en waterpest. De watergang is in potentie geschikt als groeiplaats voor beschermde
soorten als dotterbloem en zwanebloem. De zwanebloem komt in de regio algemeen
voor. Deze soorten zijn echter niet tijdens het veldbezoek aangetroffen.
Op grond van de aangetroffen vegetaties en terreinkenmerken worden geen
beschermde soorten binnen de planlocatie verwacht.
Effecten en ontheffing
De voet van de windmolens is geprojecteerd in grasland of akkerland. Deze locaties
hebben geen betekenis voor beschermde soorten planten.

2.2

Vissen
Voor beschermde vissen zijn de smalle, ondiepe watergangen niet geschikt.

2.3

Amfibieën
Voorkomen en functie plangebied
De Nieuwgraafse Wetering en een kruisende dwarssloot vormen met de Wilde Wetering
de waterhoudende watergangen in het plangebied en omgeving. De Nieuwgraafse
Wetering en de kruisende dwarssloot zijn smal, ondiep en deels dichtgegroeid. De beide
watergangen zijn in potentie geschikt voor algemeen voorkomende soorten van Tabel 1
zoals kleine watersalamander, bruine kikker en groene kikker. Voor strikt beschermde
soorten (Tabel 2/3) zijn de wateren niet geschikt. De in de periode van het veldbezoek
actieve groene kikkers zijn in beide watergangen niet aangetroffen.
Effecten en ontheffing
Er worden als gevolg van de ingreep geen effecten verwacht voor beschermde soorten
amfibieën.
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2.4

Reptielen
Reptielen worden niet in het plangebied verwacht. De soorten zijn niet uit de regio
bekend en/of geschikt habitat ontbreekt.

2.5

Grondgebonden zoogdieren
Voorkomen en functie plangebied
In het plangebied zijn tijdens het veldbezoek sporen aangetroffen van algemene soorten
als veldmuis en mol en is de haas waargenomen. Van de haas zijn in het plangebied en
directe omgeving slechts twee exemplaren gezien. Sporen van veldmuis en mol zijn
incidenteel aangetroffen in de ruigere perceelsranden langs sloten en greppels. Het
betreft algemene soorten (Tabel 1). Voor strikt beschermde soorten (Tabel 2/3) is in het
plangebied geen geschikt biotoop aanwezig.
Effecten en ontheffing
Er worden als gevolg van de ingreep geen effecten verwacht voor de beschermde
soorten zoogdieren.

2.6

Vleermuizen
Voorkomen en functie plangebied
Langs de Galstraat loopt aan weerszijde van de weg een bomenrij bestaande uit jonge
essen en relatief oude en dikke eiken. Langs de Nieuwgraafseweg staan enkele oude
schietwilgen. Dikke bomen met holtes kunnen in potentie verblijfplaatsen voor
vleermuizen bevatten. In het open landschap van het Lathumsche Veld zijn echter geen
boombewonende soorten te verwachten. De eikenlaan bevat individuele exemplaren
met een diameter tot ca 80 cm. In deze eiken zijn geen holtes aangetroffen. Ook in de
oude schietwilgen langs de Nieuwgraafseweg zijn geen holtes waargenomen. Echter
tussen de dicht opeen staande stammen zijn holtes niet uitgesloten.
Over het recente onderzoek aan vleermuizen en windturbines is het nodige te zeggen,
dat hier samengevat kan worden door er op te wijzen dat situaties met veel slachtoffers
onder vleermuizen alleen in het buitenland zijn vastgesteld, en dat het er sterk op lijkt
dat dat veelal is in situaties die niet met Nederlandse te vergelijken zijn.
De eikenlaan vormt een van de weinige doorlopende bomenrijen in het plangebied en
omgeving en kan een functie hebben als jacht- en/of migratieroute voor vleermuizen.
De locatie ligt op enige afstand van een potentiële vliegroute van dwergvleermuizen. De
voet van de windmolens zal op ca 45 meter van de weg liggen. De molens worden ca
105 m hoog, waarbij de laagste tipafstand van de rotorbladen op 60 meter hoogte ligt.
Dit is meer dan 35 meter boven de boomkruinen van de eikenlaan. Gelet op de afstand
tot de weg en minimale hoogte van de rotorbladen worden geen directe negatieve
effecten verwacht op vleermuizen die de eikenlaan als vliegroute kunnen gebruiken.
Deze dieren vliegen op een hoogte tot enkele meters boven de boomkruinen.
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Rosse vleermuizen vliegen hoog boven de grond over een breed front. De dieren kunnen
grote afstanden afleggen en zijn daarbij niet gebonden aan lijnvormige landschapselementen. Er zijn dan ook moeilijk concrete trekroutes aan te geven. Een indicatie van
aanvaringsrisico geeft de ligging van windturbines ten opzichte van verblijfplaatsen en
mogelijk foerageergebied. De rosse vleermuis is een boombewoner, geschikte
leefgebieden liggen op de Veluwe bij Velp en Rheden ten noorden van het plangebied.
Van daaruit trekken de dieren naar geschikte insektenrijke foerageergebieden. Deze
worden gekenmerkt door waterpartijen, moeras of vochtige graslanden. Mogelijke
foerageergebieden voor de dieren van de Veluwe liggen rond de IJssel, eveneens ten
noorden van het plangebied, zoals bijvoorbeeld Rhederlaag. Ten zuiden van het
plangebied liggen geen bosgebieden van betekenis. De dichtstbijzijnde grote
bosgebieden liggen rond Nijmegen ten zuiden van de Waal. Daar is voldoende geschikt
foerageergebied aanwezig.
Het is niet uitgesloten dat in kleinere bosgebieden in de regio een enkele kolonieboom
aanwezig is (rosse vleermuizen gebruiken in 1 seizoen meerdere bomen). De
belangrijkste foerageergebieden in de regio liggen naar verwachting rond de IJssel. Ten
zuiden van het plangebied ligt de bebouwing van Duiven. Het lijkt dan ook niet
aannemelijk dat het plangebied op een trekroute van rosse vleermuizen (dan wel andere
soorten vleermuizen) ligt. Dit betekent dat, mede gelet op het feit dat dieren over een
breed front trekken, rosse vleermuizen alleen incidenteel het plangebied zullen kruisen
en het aanvaringsrisico als verwaarloosbaar kan worden ingeschat. Er zijn geen effecten
op de gunstige staat van instandhouding te verwachten.
Effecten en ontheffing
Er worden als gevolg van de ingreep geen effecten verwacht voor de beschermde
soorten.

2.7
2.7.1

Vogels
Niet-broedvogels
Voorkomen en functie
Door de nabije ligging van de IJssel en aangrenzende zandzuigplassen (o.a. de plas
Rhederlaag bij Giesbeek) en het relatief open karakter van het agrarische gebied ten
noorden van Duiven komen in de omgeving van de windturbinelocatie water- en
weidevogels algemeen voor. In het winterhalfjaar zijn met name ganzen, eenden en
meeuwen soms talrijk aanwezig (tabel 2.1).
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Tabel 2.1

soort
kolgans
kokmeeuw
smient
grauwe gans
wilde eend
kievit
meerkoet
stormmeeuw
aalscholver
kuifeend
nijlgans
soepeend
tafeleend
fuut
brandgans
wintertaling
toendrarietgans
soepgans
scholekster
knobbelzwaan
zilvermeeuw
krakeend
grutto
blauwe reiger
watersnip

Gemiddeld seizoenmaximum aantal vogels voor 4 telgebieden voor de
periode 1996/1997 tot en met 2000/2001 (5 winterseizoenen) (bron
SOVON Vogelonderzoek Nederland). Zie voor de ligging van de
telgebieden figuur 1.3. Telgebied GL8210 is in de aangegeven periode
alleen op ganzen en zwanen geteld. Weergegeven zijn alleen die
vogelsoorten waarvan voor het gemiddelde seizoenmaximum totaal meer
dan 10 exemplaren in de drie tot vier telgebieden samen werden gezien.
GL8210

RG2121

RG2122

RG2141

totaal

8309

6295
911
24
211
215
1
249
99
16
92
20
1
27
15
2
35
0
3
5
10
2
13
1
4
2

369
297
109
34
111
15
173
138
25
25
16
32
1
53
0
0
0
1
14
3
6
3
0
1
1

2896
443
1407
570
392
650
146
93
127
10
65
67
59
9
66
35
0
49
12
5
11
2
11
7
9

17868
1651
1540
1058
718
666
568
330
167
127
126
101
87
78
74
70
54
54
30
30
19
18
12
12
12

244
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5
54
1
12

In eerdere studies aan vogelhinder door windturbines in Nederland is vastgesteld dat
overdag zelden vogels tegen windturbines vliegen (Musters et al. 1991, Winkelman
1992a). In onderstaande bespreking wordt daarom het voorkomen van de nietbroedvogels besproken die op grond van hun gedrag in grotere aantallen in het donker
nabij de locatie van het geplande windpark rond kunnen vliegen. Het betreft hier de
soortgroepen zwanen, ganzen, eenden, steltlopers en meeuwen welke in het donker
tussen foerageergebied en rust/slaapplaats op en neer vliegen en daarbij mogelijk het
geplande windpark kruisen.
Zwanen
Belangrijke foerageerplaatsen voor kleine – en wilde zwaan bevinden zich vooral in de
uiterwaarden van de IJssel en in mindere mate van de Gelderse Poort. Hier wordt vooral
gefoerageerd in deels geïnundeerde of natte weilanden, het liefst in de buurt van grote
waterpartijen. De dichtstbijzijnde foerageergebieden nabij het locatiegebied zijn te
vinden in de Huissensche Waarden en de uiterwaarden ten noorden van Giesbeek
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(Lensink 1993). Belangrijke slaapplaatsen van kleine zwanen zijn te vinden in de
Huissensche Waarden (maximaal enkele honderden vogels) en de uiterwaarden ten
noorden van Doesburg (maximaal enkele duizenden vogels) (Lensink 1993, Koffijberg et
al. 1997). In de directe omgeving van het locatiegebied zijn geen belangrijke aantallen
zwanen waargenomen of te verwachten.
Ganzen
In de omgeving van het locatiegebied zijn internationaal betekenisvolle ganzengebieden
gelegen. Het IJsseldal tussen Westervoort en Zutphen is, met een gemiddeld
seizoensmaximum van 18.905 ex., een belangrijke pleisterplaats voor kolganzen in
Nederland (Koffijberg et al. 1997). Daarnaast verblijven hier substantiële aantallen
toendrarietganzen. De Huissensche Waarden en zuidelijker gelegen uiterwaarden maken
deel uit van het belangrijke SBZ de Gelderse Poort (van Roomen et al. 2000). Lensink &
van Lieshout (2002) beschrijven het belang van de Huissensche Waarden voor
watervogels. Met name toendrarietgans (maximaal 1000) en kolgans (5.000 – 10.000)
kunnen hier in belangrijke aantallen komen slapen. Hoewel de landelijk belangrijke
slaapplaats van kolgans, de Bijland ten westen van Lobith, op ongeveer 13 km van het
locatiegebied verwijderd is, kunnen de meer dan 50.000 ganzen die hier slapen soms
ook ver buiten de Gelderse Poort foerageren (Koffijberg et al. 1997) en daarbij het
locatiegebied passeren. Bovendien is uitwisseling tussen de verschillende slaapplaatsen
waarschijnlijk (zie ook figuur 5.21 in Lensink 1993). Deze vliegbewegingen worden
bevestigd door gebiedsdeskundigen (L.M.J. van den Bergh, J. Schoppers), die daarbij
aantekenen dat ook regionale verplaatsingen tussen pleisterplaatsen over grotere
afstanden de reden is van het nodige vliegverkeer van ganzen over de polders. Over de
intensiteit van deze vliegbewegingen in het donker hadden de gebiedsdeskundigen geen
harde informatie, maar het is waarschijnlijk dat ook in het donker dezelfde
vliegbewegingen plaatsvinden.
In Lensink (1993) worden de graslanden op ongeveer een kilometer ten oosten van het
locatiegebied (Giesbeeksche Broek en Rouvenen) als belangrijke foerageergebieden voor
kolgans en toendrarietgans aangegeven. Het locatiegebied zelf is ook voor met name
honderden tot soms enkele duizenden kolganzen als foerageergebied van belang (L.M.J.
van den Bergh). Dit zou betekenen dat naast aanvaringsrisico’s ook het aspect verstoring
een rol zou kunnen spelen. Dat soms zeer grote aantallen kolganzen in het agrarische
gebied rondom de locatie kunnen worden aangetroffen wordt geïllustreerd door het
aantal van ca. 30.000 kolganzen dat in januari 1997 in telgebied GL8210 werd
vastgesteld. Tevens werd toen een maximum aantal van 215 toendrarietganzen in
hetzelfde gebied geteld. De winter van 1996/1997 staat bekend als een strenge winter.
In de zachtere winters daarna werden lagere aantallen (maximaal enkele duizenden)
kolganzen in dit gebied geteld. Het aantal overwinterende ganzen in de Gelderse Poort
en in de uiterwaarden van de IJssel is de afgelopen decennia toegenomen, en vertoont
nog altijd een licht stijgende trend (Ganzen- en Zwanenwerkgroep 2001).
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Tabel 2.2

Aanvullende waarnemingen van het Lathumse- en Giesbeekse Broek,
deelgebied van het telgebied GL8210(bron L.M.J. van den Bergh). De
waarnemingen op 14-12-2000 betreffen alleen het Lathumse Broek.

soort
kolgans
grauwe gans
toendrarietgans
brandgans
kievit
wulp

14-12-2000

12-2-2002

5-1-2003

6300
330
115
2
14300
12

9125
131
43
130
-

10015
380
40
100
-

Behalve bovengenoemde aantallen van kolgans en toendrarietgans worden in het
onderzoeksgebied ook regelmatig kleine aantallen van andere ganzensoorten gezien
(tabel 2.1). Hiervan zijn de aantallen grauwe gans het meest relevant aangezien deze
soort jaarrond rondom de planlocatie voorkomt en de aantallen sterk toenemen. De
sterke stijging van het aantal overwinterende grauwe ganzen in het agrarische gebied
rondom de locatie van 35 in de winter van 1997/1998 naar 900 in de winter van
2000/2001, wordt voor een belangrijk deel verklaard door de snelle populatiegroei in de
laatste jaren (Koffijberg 2002).
Tijdens de drie avondbezoeken en een middagbezoek zijn alleen op 5 februari 2004
ganzen in het locatiegebied waargenomen (figuur 3.1). Op 18 november zaten gemixte
groepen kolganzen en grauwe ganzen in het binnenland (figuur 1 in de bijlage 3) met
net als de verspreiding op 5 februari de grootste aantallen in het Giesbeeksche Broek
(figuur 2.1). Op 21 januari zaten de grootste aantallen elders gezien de op die avond
waargenomen vliegbewegingen (zie verder). Op 15 februari werden geen ganzen in of
in de onmiddelijke omgeving van het locatiegebied waargenomen. Het merendeel van
de waargenomen ganzen betrof kolganzen.
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Figuur 2.1

Verspreiding van kolganzen op 5 februari 2004, één tot twee uur voor
zonsondergang (n=10.510 vogels). In het locatiegebied verbleven op deze
middag/avond twee groepen van respectievelijk 660 en 340 exemplaren,
gemengd met enkele tientallen grauwe ganzen. Het locatiegebied is met
een cirkel aangegeven.

Op zowel 21 januari als op 5 februari vloog een grote golf kolganzen in de richting van
de Velperwaarden aan de overkant van de IJssel (figuur 2.2 en 2.3). Op de avond van 5
februari is de slaapplaats van ganzen ontdekt die o.a. in het Giesbeeksche Broek
foerageren, en wel in een kleine plas in de Velperwaarden aan de overkant van de IJssel.
Het is zeer waarschijnlijk dat de vogels van 21 januari ook naar deze plek vlogen. In
hoeverre de ganzen ook andere slaapplaatsen gebruiken is onbekend, maar gezien de
waarnemingen op 5 februari bestaat er tussen Rheden en Giesbeek nog een slaapplaats,
mogelijk op de Valeplas in de uiterwaarden boven Giesbeek of Rhederlaag. De plek in de
Velperwaarden lijkt met name later in het seizoen wanneer de daglengte langer is erg
verstoringsgevoelig gezien de korte afstand tot de dijk met fietspad. Tijdens de
avondwaarnemingen op 21 januari werd de passage opgemerkt van een vijftal kleinere
groepen kolganzen, die vermoedelijk tussen gebieden als de Havikerwaard in het
noorden en de gebieden rond de Bijland pendelden (figuur 2.2). Deze groepen vlogen
op relatief grote hoogte (meer dan 100 m) over het locatiegebied.
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Figuur 2.2

Vliegroutes van de slaaptrek van kolganzen gedurende de avond van 21
januari 2004 (n=2.300 vogels). Het locatiegebied is met een cirkel
aangegeven.

Figuur 2.3

Vliegroutes van de slaaptrek van kolganzen gedurende de avond van 5
februari 2004 (n=3.655 vogels) (zie voor verspreiding van vogels aan de
grond voorafgaand aan de slaaptrek figuur 3.1). Het locatiegebied is met
een cirkel aangegeven.

De timing van de slaaptrek van kolganzen op de twee avonden 21 januari en 5 februari
2004 was enigzins afwijkend ten opzichte van eerdere onderzoeken, namelijk rond en
zelfs voor een groot deel voor zonsondergang (figuur 2.4). Hoewel 21 januari een zeer
rustige heldere avond betrof, en verwacht mocht worden dat vogels laat naar de
slaapplaats zouden vliegen, gingen ze juist vroeg. Zelfs vroeger dan op 5 februari, toen
het een zeer bewolkte regenachtige avond was en het dan verklaarbaar is dat vogels
eerder naar de slaapplaats vliegen (eerder donker). Dit is een aanwijzing dat we hier te
maken hebben met een bijzonderheid, mogelijk te verklaren door een grootschalige
verstoring in een foerageergebied. Ten opzichte van zonsondergang vlogen dus op beide
avonden de vogels voor ganzenbegrippen zeer vroeg richting de slaapplaats.
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Figuur 2.4

Timing van slaaptrek van kolganzen gedurende de avond van 21 januari en
5 februari 2004. Weergegeven zijn 10 minuten tijdsperioden ten opzichte
van zonsondergang (respectievelijk om 17.08 en 17.35 uur). 21 januari
was een zeer rustige heldere avond, terwijl 5 februari een zeer bewolkte
regenachtige avond was. Ten opzichte van zonsondergang vlogen op beide
avonden de vogels voor ganzenbegrippen zeer vroeg richting de
slaapplaats.

Gezien de ligging van de vliegroutes op 21 januari, van zowel de groepen die naar de
Velperwaarden vlogen als richting de Bijland, ligt het voor de hand te veronderstellen dat
de kolganzen op deze avond uit de Havikerwaard of Fraterwaard kwamen gevlogen (in
ieder geval uit die richting, en daar mogelijk vroegtijdig zijn verstoord).
Eenden
In de uiterwaarden langs de IJssel en de Neder-Rijn zijn de smient en wilde eend de
talrijkste eendensoorten (tabel 2.1). De plekken waar zij overdag tijdens de reguliere
tellingen worden gezien (voornamelijk op de zandzuigplassen), zijn vooral hun
rustplaatsen. Na zonsondergang verspreiden deze vogels zich over de omgeving om
zowel buiten- als binnendijks te foerageren in de graslanden. Aan het eind van de nacht
of begin van de dag keren ze weer terug naar hun dagrustplaats. Over welke afstanden
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foerageervluchten plaatsvinden is onbekend, maar de vliegbewegingen zijn vermoedelijk
vooral lokaal van aard. Gezien de aantallen (tabel 2.1) en het verdunningseffect van
uitvliegende groepen, is het te verwachten dat in het donker slechts kleine aantallen van
deze eenden het locatiegebied doorkruisen.
Ook duikeenden (o.a. kuif- en tafeleend) foerageren vooral ’s nachts. In het
onderzoeksgebied vormen de rivieren en ondiepe ontgrondingen vermoedelijk de
belangrijkste verblijfplaatsen, waar zowel wordt gerust als gefoerageerd op
driehoeksmosselen en plantaardig voedsel. Van deze soorten zijn geen grote aantallen
vliegbewegingen over het windpark te verwachten.
Steltlopers
Het is bekend dat de Huissensche Waarden en tegenovergelegen Loowaard een
belangrijke pleisterplaats vormen voor kievit (nazomer en herfst), wulp en (in mindere
mate) grutto (vooral vroege voorjaar) (Lensink & van Lieshout 2002). Van zowel grutto
en wulp foerageren vrijwel de meeste in de uiterwaarden. Kieviten kunnen ook
binnendijks in grote aantallen voorkomen, maar zoals eerder vermeld ontbreken tellingen
van andere soorten dan ganzen en zwanen van telgebied GL8210. Tijdens de speciaal
georganiseerde steltlopertelling in november 1996 waren bijvoorbeeld 1600 kieviten en
20 goudplevieren aanwezig in telgebied GL8210, maar deze vogels verbleven op
geruime afstand van het locatiegebied (bron NSWG/SOVON). De waarneming van
L.M.J. van den Bergh van een zeer groot aantal kieviten in het Lathumse Broek, dus in
het locatiegebied (tabel 2.2), was een sterke aanwijzing dat het locatiegebied vaker
belangrijk zou zijn voor kieviten. Kieviten kunnen ook ’s nachts in het binnendijkse
agrarische gebied voedsel zoeken, met name tijdens maanverlichte nachten. Dit zou
kunnen betekenen dat vliegbewegingen van kieviten over de geplande locatie te
verwachten zijn.
Tijdens de aanvullende veldbezoek in november 2003 is echter duidelijk geworden dat
het locatiegebied minder intensief wordt gebruikt dan een waarneming in december
2002 deed vermoeden. Tijdens de vlakdekkende telling op 18 november voorafgaand
aan de avondwaarnemingen was een groep van ongeveer 1.000 kieviten ten noorden
van het locatiegebied aanwezig in het Lathumsche Veld (zie figuur 2 in Bijlage 3). Deze
vogels zijn na het vallen van de duisternis niet in het locatiegebied waargenomen.
Kieviten zijn steltlopers die met name ’s nachts foerageren en zich in het donker over een
groter gebied dan overdag verspreiden. Tijdens het onderzoek zijn er geen aanwijzingen
verkregen waar deze gebieden zijn, maar naar inschatting komen de uiterwaarden van
de IJssel en het Giesbeeksche Broek het meest in aanmerking als potentieel geschikte
nachtelijke foerageergebieden van de kieviten van het Lathumsche Veld (in het geval
van het Giesbeeksche Broek op basis van de grote aantallen hier overdag foeragerende
meeuwen). Het locatiegebied was gedurende het novemberbezoek niet aantrekkelijk
voor kieviten, gezien het geheel ontbreken van kieviten alhier. Op de avond van 21
januari 2004 vlogen er in het schemerdonker twee losse kieviten en een groep van 26
vogels in het locatiegebied rond. Ook op 5 februari werd een enkele kievit rondvliegend
in het locatiegebied gehoord.
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In het najaar van 2003 is onder coördinatie van de Nederlandse Steltloper Werkgroep en
SOVON Vogelonderzoek een integrale telling van steltlopers in het binnenland van
geheel Nederland uitgevoerd (Kleefstra 2003). Het ging hierbij met name om kieviten,
goudplevieren, wulpen en kemphanen. Niet alleen lagen de aantallen veel lager dan
vastgesteld tijdens de laatst gehouden telling in 1996, ook het gedrag van de
verschillende steltlopersoorten duidden op de invloed van de bijzondere droge
omstandigheden (en niet bijvoorbeeld op een populatieafname): vogels kwamen
verspreid in het land voor en waren gedurende de gehele dag actief aan het foerageren
(Kleefstra 2003, eigen waarn.). Dit is een atypisch beeld voor het najaar, wanneer
normaliter kieviten en goudplevieren overdag zeer geconcentreerd op enkele plekken
voorkomen om te rusten en voornamelijk ’s nachts foerageren wanneer wormen het
meest actief en daardoor het gemakkelijkst te pakken zijn. Het feit dat in het najaar 2003
overal verspreid ook overdag werd gefoerageerd duidt erop dat de vogels problemen
hadden om voldoende voedsel binnen te krijgen. Dit is vermoedelijk ook de reden
waarom de aantallen lager lagen, omdat een deel van de vogels verder naar het zuiden
was getrokken.
Het aantal kieviten waargenomen tijdens het veldbezoek in november 2003 zou dus veel
lager kunnen zijn dan ten opzichte van het normale beeld. Het lag in ieder geval veel
lager dan het gemelde aantal in december 2000 (1.000 tegen 14.000). De grootste
aantallen in december 2000 bevonden zich net als in 18 november 2003 in het
Lathumsche Veld, maar ook in het Lathumsche Broek (tussen de Kievitstraat en de
Nieuwgraafse weg), midden in het locatiegebied (med. L.M.J. van den Bergh). Hoewel
de tellers T. Verhoeven en H. Hubers tijdens de tellingen van ganzen en zwanen over
meerdere jaren (periode september tot en met maart) de kieviten niet hebben geteld,
hebben zij tijdens een telefonisch interview wel aangegeven daar een voldoende goede
indruk van te hebben. Het aantal van 1.000 vogels in één groep waargenomen in het
Lathumsche Veld op 18 november 2003 vonden zij voor de regio een uitzonderlijk hoog
aantal. Zij konden bevestigen dat het Lathumsche Veld, het gebied ten noorden van het
locatiegebied, indien kieviten aanwezig zijn, inderdaad het gebied is waar doorgaans de
meeste kieviten verblijven. Hierbij gaat het naar hun ervaring meestal om groepen van
enkele honderden vogels, waarbij vogels soms ook elders (mogelijk in het locatiegebied)
kunnen vertoeven. Dit duidt erop dat het voorkomen van kieviten zoals vastgesteld
tijdens het aanvullende veldwerk als een normaal beeld geldt. Op basis van de nu
beschikbare informatie wordt daarom aangenomen dat het optreden van duizenden
kieviten in de omgeving van het locatiegebied een incidenteel fenomeen is, maar dat het
doorgaans moet gaan om enkele honderden. Het gaat hierbij vooral om de
najaarsperiode en het eerste deel van de winter (september tot en met december)
wanneer de grootste aantallen kieviten langs Rijn en IJssel aanwezig zijn (zie Lensink
1993).
Ter aanvulling: vele waarnemingen uit de jaren voor de bouw van het industrieterrein
Roelofshoeve I en Centerpoort-Noord hebben laten zien dat direct langs de A12 ten
zuiden van het locatiegebied buiten het broedseizoen soms ettelijke duizenden vogels
rusten (mededeling R. Lensink). Hierbij viel het op dat de vogels zich altijd dicht langs de
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snelweg bevonden. Deze verspreiding kon enerzijds het gevolg zijn van een
verstoringseffect (boerderijen en de daarbij behorende menselijke activiteiten), anderzijds
kan het een gevolg zijn van de meest gunstige voedselomstandigheden voor kieviten het
verst weg van de boerderijen. Door de bouw van het industrieterrein zijn de kieviten
mogelijk ten opzichte van de snelweg meer landinwaarts verschoven, o.a. meer in het
gebied wat nu als locatiegebied voor windpark Duiven geldt.
Meeuwen
In het locatiegebied zelf werd tijdens de veldbezoeken geen enkele meeuw aan de grond
gezien. Ook werden over het locatiegebied van windpark Duiven geen vliegbewegingen
van meeuwen waargenomen. De meest meeuwen op slaaptrek vliegen overigens het
meest voor zonsondergang. Het is onbekend hoeveel meeuwen van het agrarische
gebied rondom de locatie gebruik maken. De grootste aantallen pleisteraars worden
gevonden in uitgestrekte graslanden in de uiterwaarden waar de kleiige bodem zeer
geschikt is om te foerageren naar dierlijke bodemorganismen (o.a. ringwormen) (Vogel
1991). Grote slaapplaatsen van enkele tienduizenden vogels (vooral kokmeeuwen en
kleinere aantallen stormmeeuwen) zijn te vinden op de plassen de Rhederlaag ten
noordoosten van de locatie (zie figuur 3 in bijlage 3) en de Bijland ten zuidoosten van de
locatie. Daarnaast liggen in de uiterwaarden ten noorden en westen van de locatie
kleinere slaapplaatsen die minder regelmatig in gebruik zijn (Lensink 1993). Er is
uitwisseling bekend tussen deze slaapplaatsen (Lensink & van Lieshout 2002), zodat ruim
na zonsondergang nog meeuwen het locatiegebied kunnen passeren.
Vogeltrek
Vogeltrek over langere afstanden tussen broed-, rui- en overwinteringsgebieden treedt
het hele jaar op, maar vindt vooral plaats in het voor- en najaar (seizoenstrek)
(LWVT/SOVON 2002). In het algemeen vindt seizoenstrek plaats op hoogten boven de
150 m, maar bij tegenwind vliegt een groot deel van de vogels lager (<100 m, Buurma
et al. 1986). Derhalve zullen vooral in het najaar, wanneer de trekvogels bij de dan
overwegend zuidwestenwind naar het zuiden vliegen, relatief de meeste slachtoffers in
het donker kunnen vallen. In het binnenland kunnen vogels zich op microschaal door
landschapselementen laten leiden (stuwing). In hoeverre dit ook ’s nachts gebeurd is
onbekend, maar aangenomen wordt dat vogels meer dan overdag nagenoeg ongestuwd
overtrekken. Ook op grond van de ligging van rivieren en de relatief uitgestrektheid van
de polders ten noorden van Duiven wordt daarmee niet verwacht dat vergeleken tot
andere plekken in Nederland sprake zal zijn van verhoogde risico’s door stuwing voor ‘s
nachts trekkende vogels in het locatiegebied (Lensink 1996, LWVT/SOVON 2002).
Effecten, mitigatie, ontheffing
De veldwaarnemingen in het daglicht hebben gegevens opgeleverd met betrekking tot
de ligging van de foerageer- en rustgebieden van ganzen en kieviten in de omgeving
van de windturbinelocatie Duiven. Op grond van deze aanvullende gegevens is er alleen
met betrekking tot ganzen (het betreft hier met name kolganzen) aanleiding voor een
uitgebreidere risicoanalyse ten aanzien van de aanvaringsrisico’s en eventuele
verstoringsrisico’s bij de te plaatsen turbines.
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Aanvaringsslachtoffers
Voor kieviten wijst de beschikbare informatie erop dat het locatiegebied minder intensief
wordt gebruikt dan een waarneming in december 2002 deed vermoeden. Indien
honderden kieviten in de omgeving van het locatiegebied in het najaar aanwezig zijn,
komen vermoedelijk slechts enkele tot enkele tientallen exemplaren ‘s nachts naar het
locatiegebied gevlogen om daar te foerageren. Hierdoor mag ervan uitgegaan worden
dat met in achtneming van de in bijlage 2 genoemde aanvaringskans bij kieviten, het
aantal mogelijke aanvaringsslachtoffers op jaarbasis in de orde van grootte van een enkel
slachtoffer op jaarbasis ligt en dus als verwaarloosbaar mag worden beschouwd.
In bijlage 2 is beschreven hoe het aantal vogels berekend wordt dat op jaarbasis het
risico loopt om met een windturbine te botsen. Het principe berust op een
vermenigvuldiging van het aantal vogels dat tijdens vliegbewegingen tussen
foerageergebied en slaapplaats in het donker door het cluster met windturbines vliegt
met het aantal dagen dat deze vogels in of rondom het gebied aanwezig zijn. Over het
algemeen begint de slaaptrek van ganzen ’s avonds tijdens daglicht, maar vindt met
name tijdens de schemering en in het donker plaats. De ochtendtrek vindt plaats als het
al enigszins licht is. Omdat ganzen zelden overdag tegen een windturbine vliegen
(Winkelman 1992a) is bij de berekening van de mogelijke aantallen
aanvaringsslachtoffers alleen rekening gehouden met de avondtrek van ganzen en dan
alleen dat deel dat in het donker plaatsvindt. Op andere locaties in Nederland werd
tijdens onderzoek aan vliegbewegingen van ganzen waargenomen dat ongeveer een
derde deel van de vogels in het donker naar de slaapplaats vloog (Spaans et al. 1998,
Van der Winden et al. 1998, Lensink et al. 2001). Op basis van deze waarnemingen en
ervan uitgaande dat de waarnemingen wat betreft timing op met name 21 januari een
uitzondering was, is dit percentage van 33% aangehouden.
Met behulp van het geschatte dagelijks gemiddelde aantal aanwezige vogels kan
vervolgens voor iedere maand het aantal risicovolle vliegbewegingen van door het
windpark vliegende vogels berekend worden. Voor het berekenen van het aantal ganzen
dat tijdens vliegbewegingen tussen foerageergebied en slaapplaats door de
clusteropstelling vliegt, is uitgegaan van de verdeling in verspreiding die op 5 februari is
vastgesteld. Deze verspreiding wordt ook voor meerdere jaren door Lensink (1993)
beschreven en lijkt hiermee nog steeds geldig. Het aantal van ruim 10.000 kolganzen
waarvan op 5 februari de verspreiding binnen telgebied GL8210 werd vastgesteld, komt
goed overeen met de ordegrootte van het gemiddeld seizoensmaximum bepaald voor de
seizoenen 1996/1997 tot en met 2000/2001. Als uitgegaan wordt van de situatie zoals
vastgesteld op 5 februari 2004, geldt dat ruim 90% van de ganzen buiten het
locatiegebied om vliegt wanneer zij tussen de foerageergebieden in de regio en de
slaapplaatsen langs de IJssel pendelen. Ervan uitgaande dat de resterende 10% van de
ganzen in 25% van de tijd door het locatiegebied vliegen, kan het aantal risicovolle
vliegbewegingen (in het donker en door het park heen) worden vastgesteld op 3,3 %
van de in de regio aanwezige aantallen. Op basis van tabel 2.3 is vervolgens het aantal
aanvaringsslachtoffers ingeschat (op basis van de berekeningsmethode gepresenteerd in
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bijlage 2). Een dergelijke berekening voorspelt dat ongeveer één à twee ganzen per jaar
met de geplande turbines van Duiven in aanvaring zouden kunnen komen. Dit aantal
dient nadrukkelijk te worden gezien als een (maximum) indicatie van de ordegrootte en
niet als exacte voorspelling.

Tabel 2.3

Ingeschat gemiddeld aantal ganzen per dag in de omgeving van het
locatiegebied windpark Duiven (gebaseerd op de inschatting dat 10% van
10.000 vogels in 25% van de tijd in het locatiegebied aanwezig is), het
ingeschat aantal vogels per dag door het windpark vliegend (gesteld op
10% van het totaal aantal aanwezig in de omgeving, uitgaande van
vermijding
van
het
park)
en
het
aantal
‘risicovolle
vogelvliegbewegingsdagen’. Op basis hiervan is het aantal mogelijke
aanvaringsslachtoffers berekend op basis van een gemiddelde
aanvaringskans op basis van de studies bij de Kreekraksluizen en
Oosterbierum (zie §1.6).

maand
januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december

totaal

aanwezig
in omgeving

250
250
250
0
0
0
0
0
0
250
250
250
"250"

n door

aantal

aantal vlieg-

windpark
25
25
25
0
0
0
0
0
0
25
25
25
150

dagen
31
28
31
30
31
30
31
31
30
31
30
31
365

bewegingen
256
231
256
0
0
0
0
0
0
256
248
256
1502

Voor kieviten wijst de nu beschikbare informatie erop dat het locatiegebied minder
intensief wordt gebruikt dan een waarneming in december 2002 deed vermoeden.
Indien honderden kieviten die in de omgeving van het locatiegebied in het najaar
aanwezig zijn, komen vermoedelijk slechts enkele tot enkele tientallen exemplaren ‘s
nachts naar het locatiegebied gevlogen om daar te foerageren. Hierdoor mag ervan
uitgegaan worden dat met in achtneming van de in bijlage 2 genoemde aanvaringskans
bij kieviten, het aantal mogelijke aanvaringsslachtoffers op jaarbasis in de orde van
grootte van een enkel slachtoffer ligt en dus als verwaarloosbaar mag worden
beschouwd.
Verstoring
Als uitgegaan wordt van het gebruik van het locatiegebied van ongeveer 1.000 ganzen
in 25% van de tijd gedurende een winterseizoen, dan zijn de verstoringseffecten van
windpark Duiven op overdag rustende ganzen beperkt, omdat het grootste deel van de
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vogels op grote afstand en buiten verstoringszones van de windturbines verblijven.
Proportioneel en absoluut zouden respectievelijk 2,5 % en 250 vogels verstoord kunnen
worden. Ook deze gegevens dienen nadrukkelijk te worden gezien als een (maximum)
indicatie van de ordegrootte en niet als exacte voorspelling.
Door de uitbreiding met industrieterrein door Roelofshoeve II zal het buitengebied van
Duiven kleiner worden. Doordat deze uitbreiding aansluitend aan het locatiegebied voor
het windpark wordt gebouwd, wordt verwacht dat het gebied daarmee extra
onaantrekkelijk zal worden voor ganzen om er te foerageren. Dit heeft te maken met het
feit dat vanuit het industrieterrein zelf een verstorende werking zal uitgaan, enerzijds
door activiteiten van mensen, maar meer nog door het meer besloten zijn van de
omgeving door hogere gebouwen. Ganzen en andere vogels vermijden besloten
gebieden om een goed uitzicht te behouden zodat zij niet verrast kunnen worden door
predatoren.
Indien kieviten overdag rusten in het locatiegebied, ligt het in de verwachting dat, op
basis van verstoringsafstanden vastgesteld bij kieviten en andere steltlopersoorten bij
andere windparken, het deel waar de windturbines komen te staan, voor het grootste
deel ongeschikt zal worden als dagrustplaats voor kieviten. Hoewel in dat geval een
groot deel van deze vogels verstoord zal gaan worden door het windpark, wordt
verwacht dat de verstoorde vogels nog steeds ruimte kunnen vinden in de vele percelen
ten oosten van het locatiegebied, net zoals zij vermoedelijk eerder zijn opgeschoven door
de bouw van industrieterrein Roelofshoeve I en Centerpoort-Noord. Daarmee zijn de
verstoringseffecten van windpark Duiven van overdag rustende kieviten te beschouwen
als lokaal van aard en daarmee beperkt. Net als bij ganzen wordt verwacht dat door de
uitbreiding met industrieterrein door Roelofshoeve II, het gebied extra onaantrekkelijk zal
worden voor kieviten om er te rusten en foerageren.
Voor de nachtelijke situatie geldt dat van de honderden kieviten die in de omgeving van
het locatiegebied in het najaar aanwezig kunnen zijn, slechts enkele tot enkele tientallen
exemplaren ‘s nachts naar het locatiegebied komen gevlogen om daar te foerageren.
Hierdoor mag ervan uitgegaan worden dat het aantal verstoorde vogels als
verwaarloosbaar mag worden beschouwd ten opzichte van het totaal aantal in het
landelijk gebied bij Duiven verblijvende vogels.
Mitigatie en ontheffing
Omdat er geen aanwijzingen zijn dat het windpark Duiven effecten van betekenis zal
hebben op de aantallen niet-broedvogels zijn mitigerende maatregelen en ontheffing
niet aan de orde.
2.7.2

Broedvogels
Voorkomen en functie
Van twee kilometerhokken nabij het locatiegebied (figuur 1.3) is de aanwezigheid van
broedvogelsoorten weergegeven in tabel 2.4. In beide kilometerhokken zijn verschillende
weidevogelsoorten aangetroffen, te weten slobeend, kuifeend, scholekster, kievit,
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grutto, wulp, tureluur, veldleeuwerik, graspieper en gele kwikstaart. Grutto en tureluur
zijn beiden opgenomen op de Rode Lijst van kwetsbare en bedreigde vogelsoorten in
Nederland. De dichtheden van deze weidevogels in het agrarische gebied ten noorden
van Duiven zijn echter laag (SOVON 2002). Inventarisatiegegevens uit 1997 en 1998
van het Lathumsche Broek (Provincie Gelderland) geven aan dat er binnen de voor
weidevogels bekende verstoringsafstand van ca. 200 m (Bach et al. 1999, ETSU 2000)
rondom de geplande windturbines slechts kleine aantallen grutto (0-1 paar), kievit (3-5
paar), scholekster (1-2 paar), wulp (1 paar), kwartel (0-2 paar) en graspieper (0-2 paar)
broedden. Gezien de landelijke trend is het aantal broedparen wellicht verder
afgenomen.
Tabel 2.4

soort
knobbelzwaan
grauwe gans
wilde eend
slobeend
kuifeend
buizerd
torenvalk
fazant
waterhoen
meerkoet
scholekster
kievit
grutto
wulp
tureluur
stadsduif
houtduif
gierzwaluw
veldleeuwerik
boerenzwaluw
graspieper
gele kwikstaart
witte kwikstaart
heggenmus
merel
bosrietzanger
kleine karekiet
grasmus
zwartkop
tjiftjaf
ekster
roek
zwarte Kraai
spreeuw
huismus
vink
kneu
rietgors
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Aanwezigheid van soorten als broedvogel in twee kilometerhokken nabij
het locatiegebied (bron: SOVON Vogelonderzoek Nederland). Zie voor de
ligging van de twee km-hokken figuur 1.3.
km198-442
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

km199-443

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Effecten, mitigatie, ontheffing
De verstorende werking van het beoogde windpark op de in de omgeving broedende
(weide)vogels kan met behulp van de huidige gegevens voor deze locatie als gering
worden ingeschat. Knelpunten ten aanzien van broedvogels worden daarom niet
verwacht. Wel levert de plaatsing van de windturbines een tijdelijke verstoring van de
omgeving op. Vrijwel alle vogels zijn beschermd in het kader van de Flora- en Faunawet
en moedwillige verstoring is krachtens deze wet verboden. Voor de verstoring van
broedende vogels kan geen ontheffing ex art. 75 van deze wet worden aangevraagd.
Daarom wordt aangeraden om de turbines te plaatsen buiten het broedseizoen (half
maart – half juli).

2.8

Beschermde gebieden
Het plangebied ligt op enige afstand van de Natura-2000-gebieden IJssel (op circa 1
kilometer) en Gelderse Poort (op enkele kilometers afstand). Activiteiten die buiten
Natura 2000 gebieden plaatsvinden kunnen vergunningsplichtig zijn als er negatieve
effecten door ‘externe werking’ kunnen optreden (zie bijlage 1 voor toelichting wettelijk
kader). Omdat het beoogde windpark mogelijk effecten heeft op beschermde soorten
en/of vogels uit het aanwijsbesluit van (één van) beide(n) gebieden is het van belang om
te bepalen of er sprake is van externe werking.
Vleermuizen
De Gelderse Poort is aangewezen voor de meervleermuis. Meervleermuizen jagen boven
water en in de Gelderse Poort is in principe voldoende jachtgebied voorhanden. De
dieren vliegen laag boven watergangen naar hun jachtgebied. Het plangebied heeft
geen betekenis als jachtgebied. Gelet op de ligging van het plangebied ten opzicht van
de Gelderse Poort, het ontbreken van in potentie geschikte vliegroutes, het vlieggedrag
van meervleermuizen zijn geen negatieve externe effecten te verwachten.
Vogels
Het beoogde windpark is voldoende ver verwijderd van de Vogelrichtlijngebieden de
IJssel en Gelderse Poort om geen effect te hebben op de daar aanwezige broedvogels.
Bovendien is niet te verwachten dat de daar broedende soorten uit het aanwijsbesluit
(tabel 1.1) in het plangebied foerageren. Voor de niet-broedvogels is dit niet op
voorhand uit te sluiten en zal dus bepaald moeten worden of er sprake is van externe
werking.
Hieronder zullen alle relevante soorten worden langsgelopen, waarbij per soort zal
worden nagegaan of er een relatie is tussen individuen in het locatiegebied en een sbz in
de omgeving. Als die er niet is, kan er geen sprake zijn van effecten via externe werking.
Als die er wel is, zal worden aangegeven of er via externe werking effecten op de sbz te
verwachten zijn. Mocht dat zo zijn, dan moet worden nagegaan of deze significant
(kunnen) zijn.
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Fuut – is een viseter die op het water verblijft. Er is geen reden te veronderstellen dat
eventueel in het locatiegebied voorkomende futen, een directe (dagelijkse) relatie met de
sbz IJssel onderhouden. Deze verblijven dan ter plekke op watergangen etc.
Aalscholver - is een viseter die op het water verblijft en ’s nachts op gemeenschappelijke
slaapplaatsen vertoeft. De enkele eventueel in het locatiegebied aanwezige aalscholver(s)
zou(den) een slaapplaats in een sbz kunnen hebben. Dit is niet nader onderzocht, omdat
aalscholvers altijd bij daglicht van en naar hun slaapplaatsen vliegen en daarom geen
speciaal risico lopen bij de plaatsing van windturbines.
Kleine zilverreiger – het locatiegebied is niet van betekenis voor deze soort, en plaatsing
van windturbines kan het voorkomen van de soort in de sbz IJssel dan ook niet
beïnvloeden.
Lepelaar – het locatiegebied is niet van betekenis voor deze soort, en plaatsing van
windturbines kan het voorkomen van de soort in de sbz IJssel dan ook niet beïnvloeden.
Kleine zwaan – het locatiegebied is niet van betekenis voor deze soort, en plaatsing van
windturbines kan het voorkomen van de soort in de sbz IJssel dan ook niet beïnvloeden.
Wilde zwaan – het locatiegebied is niet van betekenis voor deze soort, en plaatsing van
windturbines kan het voorkomen van de soort in de sbz IJssel dan ook niet beïnvloeden.
Kolgans – Er zijn geen aanwijzingen dat het windpark Duiven effecten van betekenis zal
kunnen hebben op de grote aantallen ganzen in en rond de nabij gelegen sbz’s (zie §
2.7).
Grauwe Gans – Er zijn geen aanwijzingen dat het windpark Duiven effecten van
betekenis zal kunnen hebben op de grote aantallen ganzen in en rond de nabij gelegen
sbz’s (zie § 2.7).
Smient – is een herbivore soort die ’s nachts in agrarisch gebied foerageert. Tijdens de
veldwaarnemingen zijn nauwelijks invliegende smienten waargenomen. Er is kennelijk
geen relatie met de sbz IJssel. Gezien de ligging van dagrustplaatsen van enige omvang
werd dit ook niet verwacht.
Krakeend – het locatiegebied is niet van betekenis voor deze soort, en plaatsing van
windturbines kan het voorkomen van de soort in de sbz IJssel dan ook niet beïnvloeden.
Wintertaling – het locatiegebied is niet van betekenis voor deze soort, en plaatsing van
windturbines kan het voorkomen van de soort in de sbz IJssel dan ook niet beïnvloeden.
Wilde eend – is een omnivore soort die ’s nachts in agrarisch gebied foerageert. Tijdens
de veldwaarnemingen zijn nauwelijks invliegende wilde eenden waargenomen. Op
grond daarvan is het aannemelijk dat er geen relatie met de sbz IJssel is.
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Pijlstaart – het locatiegebied is niet van betekenis voor deze soort, en plaatsing van
windturbines kan het voorkomen van de soort in de sbz IJssel dan ook niet beïnvloeden.
Slobeend – het locatiegebied is niet van betekenis voor deze soort, en plaatsing van
windturbines kan het voorkomen van de soort in de sbz IJssel dan ook niet beïnvloeden.
Tafeleend – het locatiegebied is niet van betekenis voor deze soort, en plaatsing van
windturbines kan het voorkomen van de soort in de sbz IJssel dan ook niet beïnvloeden.
Kuifeend – het locatiegebied is niet van betekenis voor deze soort, en plaatsing van
windturbines kan het voorkomen van de soort in de sbz IJssel dan ook niet beïnvloeden.
Nonnetje - is een viseter die op het water verblijft en soms ’s nachts op
gemeenschappelijke slaapplaatsen vertoeft. Eventueel (waarschijnlijk bij uitzondering en
in kleine aantallen) in het locatiegebied aanwezige nonnetjes zouden in theorie een
slaapplaats in een sbz kunnen hebben. Dit is niet nader onderzocht, omdat nonnetjes bij
daglicht van en naar hun slaapplaatsen vliegen en daarom geen speciaal risico lopen bij
de plaatsing van windturbines.
Grote zaagbek - is een viseter die op het water verblijft en soms ’s nachts op
gemeenschappelijke slaapplaatsen vertoeft. De in het locatiegebied aanwezige grote
zaagbekken zouden in theorie een slaapplaats in een sbz kunnen hebben. Dit is niet
nader onderzocht, omdat grote zaagbekken bij daglicht van en naar hun slaapplaatsen
vliegen en daarom geen speciaal risico lopen bij de plaatsing van windturbines.
Visarend – het locatiegebied is niet van betekenis voor deze soort, en plaatsing van
windturbines kan het voorkomen van de soort in de sbz IJssel dan ook niet beïnvloeden.
Slechtvalk – het locatiegebied is niet van betekenis voor deze soort, en plaatsing van
windturbines kan het voorkomen van de soort in de sbz IJssel dan ook niet beïnvloeden.
Meerkoet – is een omnivore soort. Voorzover er in het locatiegebied meerkoeten
voorkomen, zullen deze lokaal verblijven en geen (dagelijkse) relatie met een op enige
afstand gelegen sbz onderhouden.
Scholekster – het locatiegebied is niet van betekenis voor deze soort (als nietbroedvogel), en plaatsing van windturbines kan het voorkomen van de soort in de sbz
IJssel dan ook niet beïnvloeden.
Kievit – Er zijn geen aanwijzingen dat het windpark Duiven effecten van betekenis zal
kunnen hebben op de grote aantallen kieviten in en rond de nabij gelegen sbz’s
(zie § 2.7).
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Grutto – het locatiegebied is niet van betekenis voor deze soort (als niet-broedvogel), en
plaatsing van windturbines kan het voorkomen van de soort in de sbz IJssel dan ook niet
beïnvloeden. Vogels behorende bij slaapplaatsen in de sbz foerageren met name in de
uiterwaarden.
Wulp – het locatiegebied is niet van betekenis voor deze soort (als niet-broedvogel), en
plaatsing van windturbines kan het voorkomen van de soort in de sbz IJssel dan ook niet
beïnvloeden. Vogels behorende bij slaapplaatsen in de sbz foerageren met name in de
uiterwaarden.
Tureluur – het locatiegebied is niet van betekenis voor deze soort (als niet-broedvogel),
en plaatsing van windturbines kan het voorkomen van de soort in de sbz IJssel dan ook
niet beïnvloeden.
Reuzenstern – het locatiegebied is niet van betekenis voor deze soort, en plaatsing van
windturbines kan het voorkomen van de soort in de sbz IJssel dan ook niet beïnvloeden.

2.9

Cumulatieve effecten
Er is geen overzicht beschikbaar van plannen en projecten die in deze cumulatie een rol
zouden kunnen spelen, en welke effecten deze plannen en projecten als gevolg (zouden
kunnen) hebben. Van initiatiefnemer Nuon en WEOM, noch van een onderzoeksbureau,
mag worden verwacht dat over een actuele ‘boekhouding’ op dit punt per sbz wordt
beschikt. Echter, praktisch gesproken is het in dit geval geen probleem. Uit §2.7 en §2.8
is duidelijk dat slechts op kol- en in mindere mate grauwe ganzen effecten van zeer
beperkte omvang te verwachten zijn. Dat juist deze zeer geringe effecten via cumulatie
tot significante effecten op de sbz IJssel leiden, lijkt zeer onaannemelijk.
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3 Conclusies en aanbevelingen
3.1

Conclusies ten aanzien van vogels
Niet-broedvogels
Er zijn geen aanwijzingen dat het windpark Duiven effecten van betekenis zal kunnen
hebben op de grote aantallen ganzen in en rond de nabij gelegen SBZ’s. Zowel de
verspreiding aan de grond als de meeste vliegbewegingen zijn sterk aan de IJssel
gebonden. Als er al vliegbewegingen van deze soortgroep over het locatiegebied
plaatsvinden, wordt ingeschat dat er voldoende ruimte is om uit te wijken, mede door de
opstelling van de windturbines in een cluster. Op basis van het veldonderzoek en de ter
beschikking staande gegevens wordt ingeschat dat maximaal in de orde van grootte van
enkele (kol-)ganzen op jaarbasis in aanvaring kan komen met de vier windturbines van
windpark Duiven. Er zijn door de ligging van de foerageergebieden en slaapplaatsen ook
geen effecten te verwachten ten aanzien van barrière-werking. Het aantal verstoorde,
overdag rond de windturbines foeragerende vogels is verwaarloosbaar, aangezien het
locatiegebied slechts incidenteel door ganzen wordt gebruikt.
In de omgeving van het locatiegebied pleisteren met enige regelmaat honderden
kieviten. Het voorkomen in het locatiegebied is een veel zeldzamer fenomeen. Het gaat
hierbij vooral om de najaarsperiode en het eerste deel van de winter (september tot en
met december) wanneer de grootste aantallen kieviten langs Rijn en IJssel aanwezig zijn
(zie Lensink 1993). Op basis van het veldwerk en de ter beschikking staande informatie,
wordt ingeschat dat maximaal in de orde van grootte van een enkele kievit op jaarbasis
in aanvaring kan komen met de vier windturbines van windpark Duiven. De verwachting
was dat omdat kieviten meer nachtvliegers zijn dan kolganzen er bij deze soort meer
slachtoffers voorspeld zouden worden. Er zijn echter door de ligging van de
foerageergebieden en rustplaatsen hier geen betekenisvolle effecten te verwachten, ook
niet zijn ten aanzien van barrière-werking. Het aantal verstoorde, overdag rond de
windturbines rustende vogels is verwaarloosbaar, aangezien het locatiegebied incidenteel
door kieviten wordt gebruikt. De kieviten die in locatiegebied Duiven komen foerageren
hebben voornamelijk betrekking op lokaal pleisterende vogels en komen niet vanuit de
op enige afstand gelegen Vogelrichtlijngebieden gevlogen. Daarmee zijn er ook ten
aanzien van deze soort geen negatieve effecten te verwachten op de waarden van deze
op enige afstand gelegen Vogelrichtlijngebieden.
Door de uitbreiding met industrieterrein door Roelofshoeve II zal het buitengebied van
Duiven kleiner worden. Doordat deze uitbreiding aansluitend aan het locatiegebied voor
het windpark wordt gebouwd, wordt verwacht dat het gebied daarmee extra
onaantrekkelijk zal worden voor ganzen en kieviten vanwege een toenemende
verstoring, enerzijds door activiteiten van mensen, maar meer nog door het meer
besloten zijn van de omgeving door hogere gebouwen.
Tenslotte wordt, op grond van de ligging van het locatiegebied en de configuratie van
het omliggende landschap, niet verwacht dat vergeleken tot andere plekken in
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Nederland sprake zal zijn van verhoogde risico’s voor ‘s nachts trekkende vogels in het
locatiegebied.
Broedvogels
Op en rond de geplande locatie komen verschillende vogelsoorten tot broeden,
waaronder de Rode Lijstsoorten grutto en tureluur. De verstorende werking van het
beoogde windpark op de in de omgeving broedende (weide)vogels kan met behulp van
de huidige gegevens voor deze locatie als gering worden ingeschat. Knelpunten ten
aanzien van broedvogels worden daarom niet verwacht. Wel levert de plaatsing van de
windturbines een tijdelijke verstoring van de omgeving op.
Algemeen
In het algemeen geldt dus dat er in het plangebied geen effecten van betekenis zijn te
verwachten ten aanzien van vogels door windpark Duiven.

3.2

Conclusies ten aanzien van overige beschermde soorten
Op basis van de quickscan kunnen de volgende conclusies getrokken worden ten
aanzien van de overige beschermde soorten:
• De voorgenomen ingreep zal geen negatief effect hebben op de duurzame
instandhouding van beschermde planten.
• De voorgenomen ingreep zal naar verwachting geen negatief effect hebben op
de duurzame instandhouding van zoogdieren.
• De voorgenomen ingreep zal naar verwachting geen negatief effect hebben op
de duurzame instandhouding van amfibieën.
Werkzaamheden in het kader van de voorgenomen ingreep kunnen wel leiden tot
beschadiging of vernietiging van vaste verblijfplaatsen van veldmuis en mol. Ten aanzien
van deze soorten geldt een vrijstelling voor ingrepen in het kader van ruimtelijke
ontwikkeling (zie Bijlage 1). Het plangebied heeft geen betekenis voor strikt(er)
beschermde soorten.

3.3

Conclusies ten aanzien van beschermde natuurgebieden
Uitgaande van de concept aanwijsbesluiten zijn er op basis van de hier in beschouwing
genomen beoordelingen geen aanwijzingen voor negatieve effecten van windpark
Duiven ten aanzien van de instandhoudingsdoelen van de als SBZ aangewezen IJssel en
de Gelderse Poort.
Er wordt hier met nadruk nogmaals gewezen op het feit dat voor beide sbz’s als Natura
2000-gebieden nieuwe aanwijsbesluiten in voorbereiding zijn. Naar verwachting zullen
de vogelsoorten waarvoor kwantitatieve instandhoudingsdoelstellingen in concept zijn
gepubliceerd (bijlage 4) alsmede de begrenzing van de in de nieuwe aanwijsbesluiten
niet of nauwelijks afwijken van de thans vigerende aanwijsbesluiten. Ten aanzien van de
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ganzen en kieviten maken in dit geval de exacte streefdoelen uit de aanwijsbesluiten de
afweging niet anders, omdat met voldoende zekerheid is vastgesteld dat de effecten
minimaal zijn en niet significant, uitgaande van de te verwachten ordegrootte van het
streefdoel. Op basis van de hier in beschouwing genomen beoordelingen zijn er evenmin
aanwijzingen voor negatieve effecten van windpark Duiven ten aanzien van soorten die
niet in het thans vigerende aanwijsbesluit zijn opgenomen. Indien nieuwe soorten aan
het aanwijsbesluit worden toegevoegd lijkt het dus zeer onwaarschijnlijk dat de
instandhoudingsdoelen significant negatieve effecten van Windpark Duiven zou
ondervinden.

3.4

Aanbevelingen
Vrijwel alle vogels zijn beschermd in het kader van de Flora- en Faunawet en
moedwillige verstoring is krachtens deze wet verboden. Voor de verstoring van
broedende vogels kan geen ontheffing ex art. 75 van deze wet worden aangevraagd.
Daarom wordt aangeraden om de turbines te plaatsen buiten het broedseizoen (half
maart – half juli).
Nader onderzoek
Op basis van de resultaten van het bronnenonderzoek en veldbezoeken en te verwachte
(beperkte) effecten wordt een nader veldonderzoek niet noodzakelijk geacht.
Geen ontheffing
Met betrekking tot de in dit rapport genoemde beschermde soorten planten, amfibieën
en vleermuizen worden geen verbodsbepalingen overtreden waarvoor een ontheffing ex
artikel 75 van de Flora- en faunawet vereist is.
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Bijlage 1
1.1

Wettelijk kader

Inleiding
In deze bijlage worden in het kort het wettelijk kader en de toepassing op ruimtelijke
ingrepen en beheer beschreven. Het geeft weer hoe de wettelijke toetsingskaders door
Bureau Waardenburg worden gehanteerd bij het opstellen van ecologische
beoordelingen.
De bescherming van natuur in Nederland is vastgelegd in Europese en nationale wet- en
regelgeving, waarin een onderscheid wordt gemaakt tussen soortenbescherming en
gebiedsbescherming. De soortenbescherming is in Nederland verankerd in de Flora- en
faunawet (§ 1.2 van deze bijlage), de gebiedsbescherming in de Natuurbeschermingswet
1998 (§ 1.3). Tevens wordt kort ingegaan op de betekenis van Rode lijsten (§ 1.4) en de
Ecologische Hoofdstructuur (§ 1.5) bij ecologische toetsingen.

1.2

Flora- en faunawet1
Het doel van de Flora- en faunawet is het instandhouden en beschermen van in het wild
voorkomende planten- en diersoorten. De Flora- en faunawet kent zowel een zorgplicht
als verbodsbepalingen. De zorgplicht geldt te allen tijde voor alle in het wild levende
dieren en planten en hun leefomgeving, voor iedereen en in alle gevallen.
De verbodsbepalingen zijn gebaseerd op het ‘nee, tenzij’ principe. Dat betekent dat alle
schadelijke handelingen ten aanzien van beschermde planten- en diersoorten in principe
verboden zijn (zie kader).
Verbodsbepalingen in de Flora- en faunawet (verkort)
Artikel 8:

Het plukken, verzamelen, afsnijden, vernielen, beschadigen, ontwortelen of op een andere manier
van de groeiplaats verwijderen van beschermde planten.

Artikel 9:

Het doden, verwonden, vangen of bemachtigen of met het oog daarop opsporen van beschermde
dieren.

Artikel 10: Het opzettelijk verontrusten van beschermde dieren.
Artikel 11: Het beschadigen, vernielen, uithalen, wegnemen of verstoren van nesten, holen of andere
voortplantings- of vaste rust- of verblijfsplaatsen van beschermde dieren.
Artikel 12: Het zoeken, beschadigen of uit het nest halen van eieren van beschermde dieren.
Artikel 13: Het vervoeren en onder zich hebben (in verband met verplaatsen) van beschermde planten en
dieren.

Artikel 75 bepaalt dat vrijstellingen en ontheffingen van deze verbodsbepalingen kunnen
worden verleend. Het toetsingskader is begin 2005 gewijzigd door middel van een
Algemene Maatregel van Bestuur, doorgaans aangeduid als de AMvB artikel 75. Er

1

Deze paragraaf is in belangrijke mate gestoeld op de brochure ‘Buiten aan het werk?’ (LNV, 2005a).
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gelden verschillende regels voor werkzaamheden in het kader van ruimtelijke ingrepen
en die in het kader van bestendig gebruik en beheer.
Er bestaan drie beschermingsregimes corresponderend met drie verschillende groepen
beschermde soorten, opgenomen in drie bijbehorende tabellen in de LNV- brochure.
Tabel 1. De algemene beschermde soorten
Voor deze soorten geldt een vrijstelling voor ruimtelijke ingrepen en bestendig gebruik
en beheer. Ontheffing ten behoeve van andere activiteiten kan worden verleend, mits de
gunstige staat van instandhouding niet in het geding is (‘lichte toetsing’).
Tabel 2. De overige beschermde soorten
Voor deze soorten geldt een vrijstelling voor werkzaamheden in het kader van ruimtelijke
ontwikkeling en inrichting en van bestendig gebruik en beheer, als op basis van een door
de minister van LNV goedgekeurde gedragscode wordt gewerkt. Anders is ontheffing
noodzakelijk, na lichte toetsing.
Tabel 3. De strikt beschermde soorten
Dit zijn alle vogelsoorten en de planten- en diersoorten vermeld in Bijlage 4 van de
Habitatrichtlijn of in Bijlage 1 van de AMvB artikel 75. Voor bestendig gebruik en beheer
geldt ook voor deze soorten een vrijstelling, mits men werkt op basis van een door de
minister van LNV goedgekeurde gedragscode. Voor verstoring (met wezenlijke invloed)
van deze soorten kan geen vrijstelling of ontheffing worden verkregen. Voor ruimtelijke
ingrepen is altijd een ontheffing op grond van artikel 75 van de Flora- en faunawet
noodzakelijk. Deze kan worden verleend na een uitgebreide toetsing.
De uitgebreide toetsing houdt in dat ontheffing alleen kan worden verleend als:
1.
Er geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de
soort;
2.
Er geen andere bevredigende oplossing voorhanden is;
3.
Er sprake is van een in de wet genoemde reden van openbaar belang;
4.
Er zorgvuldig wordt gehandeld.
Bestendig gebruik, bestendig beheer en onderhoud in de bosbouw en landbouw en
uitvoering in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling worden genoemd als
openbaar belang. Zorgvuldig handelen betekent het actief optreden om alle mogelijke
schade aan een soort te voorkomen, zodanig dat geen wezenlijke negatieve invloed op
de relevante populatie van de soort optreedt. Mitigatie (het vermijden of verzachten van
negatieve effecten) en compensatie (het aanbieden van vervangend leefgebied) kunnen
deel uitmaken van het zorgvuldig handelen.
Samenvatting toetsingskader Flora- en faunawet
Het toetsingskader van de Flora- en faunawet voor werkzaamheden in het kader van
ruimtelijke ontwikkeling en inrichting en bestendig gebruik en beheer luidt dus:
1.
Komen er soorten uit Tabel 1 voor? Hiervoor geldt een vrijstelling. Alleen de
zorgplicht is van toepassing.
2.
Komen er soorten uit Tabel 2 voor? Dan geldt een vrijstelling (mits gedragscode)
of moet ontheffing worden aangevraagd (lichte toetsing).
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3.

1.3

Komen er soorten uit Tabel 3 voor? Er geldt een vrijstelling voor bestendig gebruik
en beheer (mits gedragscode; niet voor art. 10). In overige gevallen is altijd
ontheffing nodig (uitgebreide toetsing).

Natuurbeschermingswet 19982
De Natuurbeschermingswet 1998 (kortweg: Nbwet) vormt de invulling van de
gebiedsbescherming van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn en heeft als doel het
beschermen en instandhouden van bijzondere gebieden in Nederland. De Nbwet kent
verschillende soorten beschermde gebieden. De belangrijkste zijn de Natura 2000gebieden
(oftewel
Vogelen
Habitatrichtlijngebieden
oftewel
Speciale
Beschermingszones) en de beschermde natuurmonumenten. De aanwijzingsbesluiten
van deze gebieden bevatten een kaart en een toelichting, waarin de instandhoudingsdoelstellingen staan verwoord (zie www.minlnv.nl).
Voor Natura 2000-gebieden dient een beheersplan te worden opgesteld. Daarin staat
o.a. welke maatregelen nodig zijn om de natuurdoelen te halen en welk (bestaand en
toekomstig) gebruik al dan niet vergunningplichtig is.
Projecten en handelingen, die negatieve effecten op Natura 2000-gebieden kunnen
hebben en die niet nodig zijn voor of verband houden met het beheer, zijn verboden.
Hiervoor kan door het bevoegd gezag (meestal Gedeputeerde Staten, soms de minister
van LNV) vergunning worden verleend op grond van artikel 19d. Voor plannen (bij
voorbeeld bestemmingsplannen, streekplannen, waterhuishoudingsplannen) geldt dat
goedkeuring van het bevoegd gezag op grond van artikel 19j nodig is. Ook activiteiten
buiten het Natura 2000-gebied kunnen vergunningplichtig zijn als er negatieve effecten
door ‘externe werking’ kunnen optreden.
De vergunning of goedkeuring kan pas worden afgegeven nadat een ‘habitattoets’ het
bevoegd gezag de zekerheid heeft gegeven dat het gebied niet wordt aangetast.
Habitattoets
In de ‘oriëntatiefase’ – voorheen ook wel ‘voortoets’ genoemd – wordt onderzocht of
een plan, project of handeling (kortweg: ‘activiteit’), gelet op de instandhoudingsdoelstellingen, mogelijk schadelijke gevolgen heeft voor een Natura 2000-gebied en zo
ja of deze gevolgen significant kunnen zijn. De gevolgen moeten worden beoordeeld in
samenhang met die van andere plannen en projecten (‘cumulatieve effecten’).
Als er geen effecten zijn, is de kous daarmee af. Als de effecten klein zijn, volgt een
verslechterings- en verstoringstoets’. Bij mogelijke significante effecten volgt een
‘passende beoordeling’.

2

Hierbij is in belangrijke mate gebruik gemaakt van de brochure ‘Algemene handreiking natuurbeschermingswet 1998’
(LNV, 2005b)
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In de verslechterings- en verstoringstoets worden de effecten gespecificeerd. Daarbij
hoeft dan niet meer naar cumulatieve effecten te worden gekeken. Het bevoegd gezag
beoordeelt of de effecten aanvaardbaar zijn of niet. Aan de vergunning kunnen
beperkende voorwaarden (mitigatie en compensatie, zie onder) worden verbonden.
De passende beoordeling is veel uitgebreider. Op basis van de beste wetenschappelijke
kennis dienen de effecten op de habitats en soorten te worden ingeschat, rekening
houdende met cumulatieve effecten.
Als de passende beoordeling uitwijst dat er slechts beperkte effecten zijn, dan dient
vergunning te worden aangevraagd, die wordt verleend indien de effecten aanvaardbaar
worden geacht. Als er significante effecten zijn, dan mag vergunning alleen worden
verleend als er voldaan is aan alle drie onderstaande ADC-criteria:
Er zijn geen geschikte Alternatieven.
Er is sprake van Dwingende redenen van groot openbaar belang, waaronder
redenen van sociale en economische aard.
Er is voorzien in exacte en tijdige Compensatie.
Als er sprake is van aantasting van een gebied dat is aangewezen ter bescherming van
prioritair natuurlijk habitat of een prioritaire soort, dient eerst door de minister van LNV
aan de Europese Commissie advies te worden gevraagd. Bovendien is het aantal redenen
van groot openbaar belang beperkt.
Het toetsingskader voor beschermde natuurmonumenten is zeer vergelijkbaar, echter de
procedure en de speelruimte van het bevoegd gezag wijken op enkele ondergeschikte
punten af.
Zorgplicht
Artikel 19l legt aan iedereen een zorgplicht voor beschermde natuurgebieden op. Deze
zorg houdt in ieder geval in dat ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat een
handeling nadelige gevolgen heeft, verplicht is die handeling achterwege te laten of, als
dat redelijkerwijs niet kan worden gevergd, eventuele gevolgen zoveel mogelijk te
beperken of ongedaan te maken. De nadelige handelingen hebben betrekking op de
instandhoudingsdoelen in het geval van een Natura 2000-gebied en op de wezenlijke
kenmerken in het geval van een beschermd natuurmonument.

1.4

Rode lijsten
Rode lijsten zijn geen wettelijke instrumenten, maar zijn sturend voor beleid. Zij dienen
om prioriteiten in middelen en maatregelen te kunnen bepalen. Bij het beoordelen van
maatregelen en ingrepen kunnen de Rode lijsten echter wel een belangrijke rol spelen. Er
zijn nu landelijke Rode lijsten vastgesteld voor paddestoelen, korstmossen, mossen,
vaatplanten, platwormen, land- en zoetwaterweekdieren, bijen, dagvlinders, haften,
kokerjuffers, libellen, sprinkhanen en krekels, steenvliegen, vissen, amfibieën, reptielen,
zoogdieren en vogels (LNV 2004). Een aantal provincies heeft aanvullende provinciale
Rode lijsten opgesteld.
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Van soorten op de Rode lijst moet worden aangenomen dat negatieve effecten van
ingrepen de gunstige staat van instandhouding relatief gemakkelijk in gevaar brengen.
Waar het beschermde soorten betreft zal er dus extra aandacht aan mitigatie en
compensatie moeten worden besteed. Bij niet-beschermde soorten of soortgroepen
kunnen op grond van de zorgplicht extra maatregelen worden gevergd. Bij een aantal
soortgroepen gaat het echter om tientallen of honderden moeilijk vast te stellen soorten,
waardoor de waarde voor praktische toepassingen vaak beperkt is.

1.5

Ecologische Hoofdstructuur
De Planologische Kernbeslissing (PKB) Structuurschema Groene Ruimte (LNV, 1993)
bevat de doelstellingen, de hoofdlijnen en de belangrijkste maatregelen van het
nationaal ruimtelijk beleid voor onder meer natuur en landschap. Onderdeel hiervan is de
Ecologische Hoofdstructuur (EHS), die bestaat uit een samenhangend netwerk van
bestaande en nog te ontwikkelen natuurgebieden verbonden door verbindingszones. De
begrenzing van de EHS is een provinciale taak. De Ecologische Hoofdstructuur wordt in
provinciale streekplannen uitgewerkt. Ruimtelijke plannen van gemeenten moeten
hieraan worden getoetst. De EHS is de afgelopen jaren in gebiedsplannen nader
begrensd (vaak op perceelsniveau), waarbij per begrensde eenheid natuurdoeltypen zijn
aangewezen.
In of in de nabijheid van beschermde natuurgebieden geldt het ‘nee, tenzij’-regime.
Nieuwe plannen, projecten of handelingen zijn niet toegestaan als zij de wezenlijke
kenmerken of waarden van het gebied aantasten. Hiervan kan alleen worden afgeweken
als er geen reële alternatieven zijn én er sprake is van redenen van groot openbaar
belang. In dat geval moet de initiatiefnemer maatregelen treffen om de nadelige effecten
weg te nemen of te ondervangen, en waar dat niet volstaat te compenseren door het
realiseren van gelijkwaardige gebieden, liefst in of nabij het aangetaste gebied. Ook
financiële compensatie is mogelijk.
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Bijlage 2:

Inschatting aantal
aanvaringsslachtoffers en
verstoorde vogels a.g.v.
windturbines.

versie 02, juli/augustus 2005
Bureau Waardenburg
Onderstaande tekst is een interne notitie, waarin vastgelegd is hoe in projecten met
deze berekeningen moet worden omgegaan. Deze tekst kan, als dat gewenst is, als
bijlage aan rapporten worden toegevoegd zodat verantwoord wordt hoe deze
berekeningen in het betreffende project zijn uitgevoerd. De berekeningswijzen zijn
(nog) niet in een apart artikel of andere publicatie gepubliceerd.
In voorbije projecten zijn door Bureau Waardenburg twee berekeningswijzen gebruikt,
die beide mogelijk zijn. De eerste maakt gebruik van het aantal aanvaringsslachtoffers
per turbine per dag, geeft relatief goede uitkomsten maar is een totaal voor alle soorten
samen. De tweede maakt gebruik van de aanvaringskans voor vogels die een windpark
kruisen. In beide ‘routes’ werd vanuit gegevens voor kleinere turbines geëxtrapoleerd
naar grotere turbines. Daarbij werd gebruik gemaakt van een correctie op basis van
Tucker (1996), die liet zien dat verder van de as van de rotor de aanvaringskans afneemt
– en dat een groter rotoroppervlak dus niet evenredig tot meer aanvaringsslachtoffers zal
leiden.
In deze nieuwe versie van een eerdere interne notitie zijn de resultaten opgenomen van
recent onderzoek aan aantallen aanvaringsslachtoffers bij drie Nederlandse windparken
met huidige generatie grote windturbines. Deze gegevens, aangevuld met resultaten
verzameld op andere locaties in Nederland en België, maken in de eerste wijze van
berekenen (‘Route 1’) het gebruik van een ‘correctie op basis van Tucker (1996)’
overbodig. Route 1 is dus aanzienlijk veranderd. In Route 2 is de correctie die nodig is
om aantallen slachtoffers bij grotere rotoroppervlaktes te voorspellen, ontleend aan de in
Route 1 bepaalde empirische relatie. Ook hier is dus de ‘correctie op basis van Tucker
(1996)’ overbodig geworden.

Route 1 Berekening op basis totaal aantal slachtoffers per turbine
Winkelman (1992a) vond 0,09 slachtoffer dag-1 turbine –1 in Oosterbierum. De turbines
hadden een ashoogte van 35 m, een rotordiameter van 30 m en een rotoroppervlak van
707 m2. Het windpark had 18 turbines van dit type. Inmiddels beschikken we over op
vergelijkbare wijze verzamelde getallen uit een aantal windparken in Nederland en
België. Hoewel waarschijnlijk meerdere karakteristieken van een windturbine de
aanvaringskans voor een vogel bepalen, is rotoroppervlak ongetwijfeld de belangrijkste
en zeker ook een indicator voor andere relevante kenmerken (hoogte, draaisnelheid
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etc.). Daarom zijn de in de verschillende studies gevonden aantallen uitgezet tegen
rotoroppervlak.
Een groter rotoroppervlak leidt tot meer aanvaringsslachtoffers. Tucker (1996) maakte
reeds aannemelijk dat de aanvaringskans niet evenredig toeneemt met de toename van
het rotoroppervlak. Uit verschillende veldstudies waarin slachtofferaantallen werden
vastgesteld kan deze toename geschat worden. Hiervoor is in de literatuur gezocht naar
veldstudies waarin de gevonden aantallen slachtoffers gecorrigeerd werden voor
zoekefficiëntie, predatiedruk (verdwijnkans), aantal zoekdagen en type zoekgebied. De
volgende studies werden hiervoor geselecteerd: Oosterbierum (periode 1986-91); Urk
(periode 1987-1989), Kreekraksluizen (1991), Oostdam Zeebrugge (2002),
Boudewijnkanaal, Brugge (2002), Schelle, Schelde (2002), Waterkaaptocht, Groettocht,
Jaap Rodenburg (2004) (Winkelman 1989, 1992, Everaert 2003, Akershoek et al. 2005,
Krijgsveld et al. in prep.). Op basis van deze studies is de relatie berekend tussen het
rotoroppervlak en het aantal slachtoffers, hetgeen gebruikt kan worden om het aantal
slachtoffers te voorspellen voor turbines groter dan 1,5 MW. De relatie is:
Ns = 0,0026*Or + 17,051
waarin:
Ns
aantal vogelslachtoffers per jaar per turbine
Or
het rotoroppervlak van de te gebruiken turbine (volgens πr2)
De achtergrond van de gebruikte regressie is te vinden in figuur 1.
Figuur 1. Verband tussen rotoroppervlak en het vastgesteld (inclusief correcties, zie
tekst) aantal vogelslachtoffers per turbine per jaar.
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Het berekenen van het aantal slachtoffers voor een andere turbine op een andere plaats
vraagt vervolgens gegevens dan wel aannames op de volgende punten:
•
omvang en samenstelling van de flux aan vliegende vogels op die andere plaats
ten opzichte van wat er door de voor de regressie gebruikte windparken vloog; dit kan
leiden tot een te motiveren correctie (zie eind document voor informatie over flux in
Oosterbierum en Wieringermeer/Almere);
•
informatie over vogel-samenstelling van de flux. Voor Oosterbierum kon een
opsplitsing gemaakt worden binnen de 0,09 slachtoffer per dag per turbine zoals die
werd vastgesteld: in MER IPWA (Van der Winden et al. 1999, p 184-187) is
gemotiveerd dat 0,045 slachtoffer per dag per turbine toe te schrijven zou zijn aan
seizoenstrek en hetzelfde aantal aan lokale vliegbewegingen, steeds in perioden waarin
deze bewegingen optreden.
Voor een windpark met meer turbines moet N s vermenigvuldigd worden met het aantal
turbines.
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Route 2 Berekening op basis aanvaringskansen voor door het windpark vliegende
vogels
Winkelman (1992, tabel 12a) geeft voor enkele soortgroepen het aanvaringspercentage
voor de vogels die in het donker door het windpark vlogen. Hierbij zijn de in haar
onderzoek gevonden ‘mogelijke’ aanvaringsslachtoffers in de berekeningen
meegenomen. De waarden worden als gemiddelde en als maximum van een 95%betrouwbaarheidsinterval gegeven. De waarden zijn als volgt:

soortgroep

gemiddelde
aanvaringskans

max. 95% betr. int.

eenden

0,04%

0,09%

meeuwen

0,16%

0,37%

steltlopers

0,06%

0,13%

zangvogels

0,28%

0,64%

0,14%

0,31%

0,17%

0,40%

gemiddeld over de
vier groepen
1

alle vogels samen
1

dit is gewogen gemiddelde over de soortgroepen)

Deze aanvaringskansen in het donker kunnen, samen met gegevens over het aantal
vogels dat in het donker door het park dan wel over de locatie van het toekomstige park,
vliegt, gebruikt worden om het aantal aanvaringsslachtoffers te schatten. Gezien de
onzekerheden in dit soort getallen en het voorzorgprincipe werken wij met het maximum
van het betrouwbaarheidsinterval.
Overdag vallen weinig aanvaringsslachtoffers, maar het gebeurt wel. Afhankelijk van de
situatie (vogelsoorten, aantallen, gedrag) moet hier apart op worden ingegaan. In Route
1 zijn deze aanvaringen overigens uiteraard al verdisconteerd, maar niet per soort(groep)
opgesplitst. Voor berekening via Route 2 moet een aanvaringskans worden bepaald aan
de hand van beschikbare literatuur – en die keus moet in het rapport worden
gemotiveerd. Wanneer het om weinig vogels gaat en/of zodanig gedrag dat
aanvaringskansen heel klein zullen zijn, dan kan worden volstaan met Route 2 zoals hier
beschreven en de constatering dat gebruik van het maximum van het
betrouwbaarheidsinterval voor de nachtelijke aanvaringsslachtoffers bijschatten voor dit
zeer kleine aantal overbodig maakt.
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Het berekenen van het aantal slachtoffers voor een turbine (op een andere plaats dan
Oosterbierum) vraagt gegevens dan wel aannames op de volgende punten:
•
het totale rotoroppervlak van alle turbines in het park ten opzichte van het totale
(verticale) vlak van het windpark
•
omvang en samenstelling van de flux aan vliegende vogels
Correctie voor turbinegrootte
Een groter rotoroppervlak leidt tot meer aanvaringsslachtoffers, echter niet evenredig
met de toename van het rotoroppervlak. Op basis van de empirische relatie die is
afgeleid en toegelicht onder Route 1 kan een correctiefactor worden berekend. Dit leidt
tot een ‘gecorrigeerd’ rotoroppervlak, waarbij het nieuwe rotoroppervlak relatief wordt
uitgedrukt ten opzichte van dat van de turbines te Oosterbierum.
Orc = (0,0001 Or + 0,9026) * 706,9
waarin:
Orc ‘gecorrigeerd’ (effectief) rotoroppervlak
Or
het rotoroppervlak van de te gebruiken turbine (volgens πr2)
706,9 het rotoroppervlak van de turbines in Oosterbierum tijdens het onderzoek van
Winkelman (1992a)

De complete berekening is dan als volgt:
Nswp = A * Cr * Ceff * Nd * Nv
waarin:
Nswp aantal slachtoffers in het park (per periode zie Nd, per soortgroep zie A)
A
aanvaringskans (uit Winkelman 1992a, zie boven)
Cr
correctie voor het verschil in totaal rotoroppervlak in verhouding tot het verticale
vlak van het windpark (lengte * hoogte) ten opzichte van Oosterbierum
Ceff = Orc / Or
hier wordt het gecorrigeerde rotoroppervlak gedeeld door het werkelijke
rotoroppervlak van de te gebruiken turbine; de overblijvende factor is dus kleiner dan 1
zodat een (relatieve) verlaging optreedt in de aanvaringskans voor het rotoroppervlak als
totaal
Nd
aantal dagen met betreffende vliegbewegingen
Nv
aantal passages van vogels per dag door het windpark
Nd*Nv
= het totale aantal vogels per periode (jaar, seizoen)
Toelichting
Nd*Nv is is de totale flux over een periode. Deze wordt geschat of gemeten in de
nulsituate. Bij gebruik van die gegevens zijn enkele volgende punten van belang.
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Uitwijking.
Er zijn een (beperkt) aantal studies, waaruit duidelijk is dat vogels in daglicht en in het
donker uitwijken voor (draaiende) turbines. De in een situatie zonder turbines
vastgestelde aantallen/flux zullen dus voor een schatting van slachtofferaantallen
moeten worden gecorrigeerd voor deze uitwijking. Voor duikeenden kan worden
aangehouden dat 75% van de vogels om een lijn of park heen vliegt (Windpark Lely:
‘bijna 80%’, Tunø Knob niet op deze manier uitgedrukt, Utgrunden ‘eidereenden vlogen
in het algemeen niet binnen 1 km van de turbines’), voor andere soorten is minder
makkelijk een hard getal te geven (50% bij 1 turbine in zee in Zweden; zwarte sterns
Den Oever). Voorlopig zal per geval moeten worden gemotiveerd wat onze keus is,
maar 50% lijkt wel de ondergrens: waarschijnlijk wijkt meestal meer dan 50% van de
vogels uit.
Hoogteverdeling
De flux moet worden ‘toebedeeld’ aan een bepaalde range in vlieghoogtes. Lokaal
kunnen er overwegingen zijn om aan te nemen dat (ook) lokale vliegbewegingen zich
uitstrekken boven de 150 m vlieghoogte die in open landschappen in het verleden op
basis van ons eigen onderzoek gehanteerd is als’ bovengrens’ voor zich dagelijks lokaal
verplaatsende vogels. Dit moet worden gecombineerd met de verticale range voor het
park die voor Cr wordt aangehouden.
Dagelijkse vluchten
Nagegaan moet worden of de vogels ’s ochtends en ’s avonds over de locatie vliegen, en
of dit al dan niet in het donker plaatsvindt.
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Correctie voor flux: t.o.v. Oosterbierum, Wieringermeer/Almere
Oosterbierum ligt langs de kust, maar niet direct langs de Waddendijk. Er zal hier dus
geen sprake zijn van gestuwde seizoenstrek. Waar dat wel het geval is, moet de correctie
voor flux (Cf) zeker >1 zijn.
Rond Oosterbierum waren van verschillende soorten lokale vliegbewegingen. Wanneer
echter een park bekeken wordt dat in geconcentreerde dagelijkse vliegbewegingen ligt
moet eveneens Cf > 1 zijn.
Om een indruk te krijgen van de aantallen vliegbewegingen door Windpark
Oosterbierum is het oorspronkelijke rapport van Winkelman (192) nog eens
doorgelopen. De getallen op blz. 36-38 en tabel 12a in Winkelman (1992a) leiden tot de
volgende waarden:
periode half sep – half nov 1386 vogelvliegbewegingen door het park per nacht
periode half sep – half nov 13.107 vogelvliegbewegingen door het park per 24 uur
Deze getallen kunnen als indicatie gebruikt worden bij het bepalen van Cf . Een exacte
correctie voor fluxen is hier niet van toepassing – als je een goed flux-getal hebt pas je
route 2 (zie verder) toe. Cf zal dus altijd een globale schatting zijn.
Wieringermeer/Almere
In Krijgsveld et al. (in prep.) staat het volgende over de flux en aanvaringskansen in deze
windparken:
Bird flux (flight movements per hour or night per vertical km2) through the wind farms
was highest during the fall migration period in October. In November and December flux
became increasingly less (figure 3). The flux of birds passing the wind farms at rotor
height (0-135m) was 3948 echoes per night per km2 on average (sd ± 4124) at
Waterkaaptocht, 4416 (sd ± 2711) at Groettocht and 3056 (sd ± 2759) at Jaap
Rodenburg. Migration was seen at altitudes of 50 m and up. The majority of birds in the
lower air layers (up to 1000 m) flew above rotor height (figure 4).
The collision risk of birds with turbines was calculated from the number of victims found
and the flux of birds (flux up to 135 m altitude per dark period per surface area of the
farm). Based on the average of 0.08 victims per turbine per night, collision risk was
0.12% on average. Of all migrating birds that were passing the wind farm area, the
majority passed well above the turbines (figure 4). Of those birds passing the wind farms
at or below rotor height at night, as many as 83 % were migrating birds (average flux in
October minus that in December), whereas only three out of 11 victims were migrating
birds (two goldcrests and a redwing). Thus, taking into account this comparatively high
flux and low number of victims, the actual collision risk of migrating birds was far lower:
0.01 %. Collision risk of local birds flying in the dark period was 0.14 % on average
(based on average flux in December).
NB: de flux wordt noodgedwongen (radar in plaats van warmtebeeldcamera) anders
weergegeven.
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De uiteindelijke aanvaringskans voor alle vogels samen is in dezelfde orde van grootte als
gevonden in Oosterbierum (zie tabel in Route 2).
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Bijlage 3:

verspreiding van vogels op en rond de
planlocatie Windpark Duiven.

Figuur 1

Verspreiding van gemixte groepen kolganzen/grauwe ganzen op
18 november 2003 (2130 exemplaren). Het locatiegebied is met een
cirkel aangegeven.

Figuur 2

Locatie van groep van 1000 kieviten op 18 november 2003.
Het locatiegebied is met een cirkel aangegeven.

65

66

Figuur 3

Locatie van de slaapplaats van kok- en stormmeeuwen op
18 november 2003 bij zonsondergang (3200 exemplaren aanwezig
om 16.45 uur). Het locatiegebied is met een cirkel aangegeven.

Figuur 4

Verspreiding van foeragerende kok- en stormmeeuwen op
5 februari 2004, één tot twee uur voor zonsondergang.
Het locatiegebied is met een cirkel aangegeven.

Bijlage 4:

Concept-gebiedendocumenten Natura
2000-gebieden Uiterwaarden IJssel en
Gelderse Poort.
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038_gebiedendocument_uiterwaarden ijssel

Natura 2000 gebied 38 – Uiterwaarden IJssel
(Zie leeswijzer)
Kenschets
Natura 2000 Landschap:
Status:
Site code:
Beschermd natuurmonument:
Beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Oppervlakte:

Rivierengebied
Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn
NL2003022 + NL9802036
IJsseluiterwaarden SN
Staatsbosbeheer, Gelders Landschap, Domeinen, Natuurmonumenten,
Rijkswaterstaat, particulieren
Overijssel, Gelderland
Arnhem, Bronckhorst, Brummen, Deventer, Doesburg, Duiven, Epe,
Hattem, Heerde, Kampen, Lochem, Olst-Wijhe, Rheden, Voorst,
Westervoort, Zevenaar, Zutphen, Zwolle
9.209 ha

Gebiedsbeschrijving
De uiterwaarden IJssel omvatten het merendeel van de buitendijkse delen van het rivierengebieden
van de IJssel; de hoofdstroom zelf is niet in het richtlijngebied meebegrensd. Een beperkt deel hiervan
is aangemeld onder de Habitatrichtlijn. Een aantal vrijwel onvergraven en reliëfrijke uiterwaarden
zoals Cortenoever, Rammelwaard, Ravenswaard en Scherenwelle, vormt hier een kleinschalig oud
cultuurlandschap met daarin stroomdalgraslanden, kievitsbloemhooilanden en glanshaverhooilanden.
Andere reliëfrijke delen en gebieden die aansluiten op de zandgronden zijn van belang vanwege
hardhoutooibos. De IJsselmonding is van belang voor rivierfonteinkruid.
De uiterwaarden IJssel is een belangrijk broedgebied voor soorten van natte, ruige graslanden
(porseleinhoen, kwartelkoning) en drijvende waterplantenvegetaties (zwarte stern). En is daarnaast
van enig belang voor soorten van bosrijke watergebieden met voldoende vis (aalscholver, ijsvogel).
Ook is het gebied belangrijk als rust- en foerageergebied voor aalscholver, kleine zwaan, wilde zwaan,
kolgans, smient, slobeend, tafeleend, nonnetje, grote zaagbek, meerkoet, kievit, grutto en
reuzenstern en van belang voor fuut, kleine zilverreiger, lepelaar,grauwe gans, krakeend,
wintertaling, wilde eend, pijlstaart, kuifeend, visarend, slechtvalk, scholekster en tureluur. Voor de
wilde zwaan, kolgans, kievit en de grutto is het één van de belangrijkste gebieden in Nederland.

Begrenzing (zie kaart)
Tekst enigszins aangepast t.o.v. Natura 2000 doelendocument – bijlagedocument p. 154.
Uitbreiding ten behoeve van instandhouding en herstel stroomdalgraslanden (*H6120) in de
Koppelerwaard (Ov), Hoenwaard en Velperwaarden (Gld). Dit betreft beschermde natuurmonumenten
en nieuwe natuur die deels door SBB reeds is verworven binnen reeds aangewezen
Vogelrichtlijngebied (enkele 100den ha). Verder dient de begrenzing tussen Zwolle en Kampen
(zomerbed tussen de kribben, wel Vogelrichtlijngebied) nog nader bezien te worden gelet op
verspreiding van habitattype Beken en rivieren met waterplanten (grote fonteinkruiden; H3260).
Eventuele uitbreiding ten behoeve van de kamsalamander dient nog te worden bezien (Nijenbeker
Klei). Verder uitbreiding van het Vogelrichtlijngebied met de binnendijks gelegen Tichelgaten
Windesheim (45 ha) het enige onderdeel van het beschermd natuurmonument IJsseluiterwaarden dat
nu buiten het Natura 2000 gebied ligt.
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Natura 2000 database
Habitattypen
Code
Habitattype
H3260
Beken en rivieren met waterplanten
H3270
Slikkige rivieroevers
H6120
Stroomdalgraslanden
H6430
Ruigten en zomen
H6510
Glanshaver- en vossenstaarthooilanden
H91E0
Vochtige alluviale bossen
H91F0
Droge hardhoutooibossen
Habitatrichtlijnsoorten
Soortnr
Soort
H1134
Bittervoorn
H1145
Grote modderkruiper
H1149
Kleine modderkruiper
H1163
Rivierdonderpad
H1166
Kamsalamander
Vogelrichtlijnsoorten
Soortnr
Soort
A005
Fuut - n
A391
Aalscholver – b,n
A026
Kleine zilverreiger - n
A034
Lepelaar - n
A037
Kleine zwaan - n
A038
Wilde zwaan - n
A041
Kolgans - n
A043
Grauwe gans - n
A050
Smient - n
A051
Krakeend - n
A052
Wintertaling - n
A053
Wilde eend - n
A054
Pijlstaart - n
A056
Slobeend - n
A059
Tafeleend - n
A061
Kuifeend - n
A068
Nonnetje - n
A070
Grote zaagbek - n
A094
Visarend - n
A103
Slechtvalk - n
A119
Porseleinhoen - b
A122
Kwartelkoning - b
A125
Meerkoet - n
A130
Scholekster - n
A142
Kievit - n
A156
Grutto - n
A160
Wulp - n
A162
Tureluur - n
A197
Zwarte stern - b
A229
IJsvogel - b
Voorstel voor het aanvullen van de database:
H3150
Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden
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Voorstel voor het verwijderen uit de database:
A190
Reuzenstern – n (vogels horen in Ketelmeer/Vossemeer)

Kernopgaven
3.10
3.12
3.13
3.14

Grasetende watervogels: Behoud voldoende slaapplaatsen- en foerageerterrein voor
ganzen, kleine en wilde zwanen en smienten.
Plas-dras situaties: Behoud en uitbreiding areaal van plas-dras situaties voor eenden,
kwartelkoning , porseleinhoen en steltlopers.
Droge graslanden: Kwaliteitsverbetering en uitbreiding van stroomdalgraslanden 6120,
glanshaver- en vossestaarthooilanden (glanshaver) 6510_A .
Open water: Ontwikkeling droge hardhoutooibossen 91F0: groter oppervlakte en
kwaliteitsverbetering.

Instandhoudingsdoelen
Algemene doelen
Behoud van de bijdrage van het Natura 2000 gebied aan de biologische diversiteit en aan de gunstige
staat van instandhouding van natuurlijke habitats en soorten binnen de Europese Unie.
Behoud van de bijdrage van het Natura 2000 gebied aan de ecologische samenhang van het Natura
2000 netwerk zowel binnen Nederland als binnen de Europese Unie.
Behoud en waar nodig herstel van de ruimtelijke samenhang met de omgeving ten behoeve van de
duurzame instandhouding van de in Nederland voorkomende natuurlijke habitats en soorten.
Behoud en waar nodig herstel van de natuurlijke kenmerken en van de samenhang van de
ecologische structuur en functies van het gehele gebied voor alle habitattypen en soorten waarvoor
instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd.
Behoud of herstel van gebiedsspecifieke ecologische vereisten voor de duurzame instandhouding van
de habitattypen en soorten waarvoor instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd.
Habitattypen
H3150
Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion of
Hydrocharition
Doel
Uitbreiding oppervlakte en verbetering van kwaliteit.
Toelichting Het betreft hier een van de zeer weinige uiterwaarden waar, naast begroeiingen met
blaasjeskruid en/of fonteinkruiden, ook plaatselijk krabbenscheer wordt aangetroffen
tussen de drijvende waterplanten. Uitbreiding van dergelijke begroeiingen in het
rivierengebied behoort tot de belangrijkste landelijke opgaven voor het habitattype
meren met krabbenscheer en fonteinkruiden; het is dan ook van belang dat locaties
waar krabbenscheerbegroeiing gerealiseerd zijn behouden blijven in het gehele Natura
2000 gebied.
H3260
Doel
Toelichting

Submontane en laagland rivieren met vegetaties behorend tot het Ranunculion
fluitantis en het Callitricho-Batrachion
Behoud oppervlakte en kwaliteit beken en rivieren met waterplanten, waterranonkel
(subtype B).
Het habitattype beken en rivieren met waterplanten, waterranonkel (subtype B) is
aanwezig in betrekkelijk luwe delen (zoals tussen kribvakken) tussen Zwolle en de
IJsselmonding. In het aangrenzende Ketelmeer (Vogelrichtlijngebied) komt het type ook
voor; het is onbekend of het type de laatste jaren voor of achteruit is gegaan in de
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IJsselmonding. Het type kan mogelijk uitgebreid worden bij de aanleg van nevengeulen
of door in de IJsseldelta meerdere riviertakken te herstellen.
H3270
Doel
Toelichting

H6120
Doel
Toelichting

H6430
Doel
Toelichting

H6510
Doel
Toelichting

H91E0
Doel
Toelichting

Rivieren met slikoevers met vegetaties behorend tot het Chenopodion rubri p.p. en
Bidention p.p.
Behoud oppervlakte en kwaliteit.
Het habitattype slikkige rivieroevers komt over een geringe oppervlakte voor in het
gebied, deels in natuurontwikkelingsgebieden. Het habitattype verkeert landelijk in een
gunstige staat van instandhouding.
*Kalkminnend grasland op dorre zandbodem
Uitbreiding oppervlakte, behoud kwaliteit locaties waar het habitattype
stroomdalgraslanden goed ontwikkeld is en verbetering kwaliteit locaties waar het
habitattype stroomdalgraslanden matig ontwikkeld is.
De IJsseluiterwaarden zijn een van de belangrijkste gebieden voor dit habitattype
stroomdalgraslanden. Nederland is voor dit habitattype internationaal van groot belang
is. Het habitattype is in een zeer ongunstige staat van instandhouding. Op veel plaatsen
is het habitattype hier goed ontwikkeld, maar in natuurontwikkelingsgebieden (zoals de
Duursche Waarden) kan de kwaliteit en de oppervlakte uitgebreid worden. Van belang
is dat het habitattype in het gehele Natura 2000 gebied bescherming krijgt (dus ook in
delen die alleen Vogelrichtlijngebied zijn), dit met het oog op de landelijke staat van
instandhouding. Van belang is om ook dijkbegroeiingen van dit habitattype te
behouden.
Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en
alpiene zones
Behoud oppervlakte en kwaliteit habitattype ruigten en zomen, moerasspirea (subtype
A) en harig wilgenroosje (subtype B).
Het habitattype ruigten en zomen komt lokaal voor in moerassige laagten,
natuurontwikkelingsgebieden en bij de IJsselmonding; het gebied heeft vooral betekenis
voor subtype B, dat in de riviermonding onder meer voorkomt in de vorm van
rivierkruiskruid-begroeiingen.
Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Uitbreiding oppervlakte en behoud kwaliteit habitattype glanshaver- en
vossenstaarthooilanden, glanshaver (subtype A) en glanshaver- en
vossenstaarthooilanden, grote vossenstaart (subtype B).
De IJsseluiterwaarden herbergen enkele van de meest uitgestrekte en fraaiste
voorbeelden van glanshaverhooilanden (subtype A), terwijl op één locatie ook de
zeldzame kievitsbloemhooilanden voorkomen (subtype B). Uitbreiding van subtype A is
mogelijk in agrarische graslanden die in het kader van ruimte voor de rivier een
natuurbestemming krijgen. Het vereiste hooilandbeheer gaat goed gepaard met een
lage weerstand van rivierwater. Uitbreiding van het meer bedreigde
kievitsbloemhooilanden is moeilijker te realiseren, maar kan nagestreefd worden door
in de monding van de IJssel weer een Delta te herstellen met verschillende riviertakken
en tussenliggende graslanden die vrij kunnen overstromen.
*Bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)
Uitbreiding oppervlakte en behoud kwaliteit vochtige alluviale bossen,
zachthoutooibossen (subtype A) en uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit
vochtige alluviale bossen, essen-iepenbossen (subtype B).
Het habitattype komt alleen in de Duursche Waarden op uitgebreide schaal voor in de
vorm van subtype A, vochtige alluviale bossen, zachthoutooibossen. Uitbreiding kan
plaatsvinden in luwe delen van de rivier, waar bosontwikkeling geen versterkte
opstuwing van het water veroorzaakt. Uitbreiding van vochtige alluviale bossen,
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zachthoutooibossen (subtype A) op enkele locaties is van belang voor de vorming van
stapstenen die de leefgebieden van de bever in de Gelderse Poort en in Flevoland kan
verbinden. Voor vochtige alluviale bossen, essen-iepenbossen (subtype B) is uitbreiding
van oppervlakte en verbetering van kwaliteit van belang voor het bereiken van een
gunstige staat van instandhouding; doorgaans kan dit samen met habitattype 91F0
droge hardhoutooibossen gebeuren. De IJssel is een van de beste rivieren om deze
laatste doelstelling te realiseren.
H91F0
Doel
Toelichting

Soorten
H1134
Doel
Toelichting

H1145
Doel
Toelichting

Gemengde oeverformaties met Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior of
Fraxinus angustifolia langs grote rivieren (Ulmenion minoris)
Uitbreiding oppervlakte, behoud kwaliteit locaties waar het habitattype droge
hardhoutooibossen goed ontwikkeld is en verbetering kwaliteit van locaties waar het
habitattype droge hardhoutooibossen matig ontwikkeld is.
De IJsseluiterwaarden vormen een van de belangrijkste gebieden voor het habitattype
droge hardhoutooibossen dat in een zeer ongunstige staat van instandhouding
verkeert. Voor het landelijk in een gunstige staat van instandhouding brengen is
uitbreiding van de oppervlakte noodzakelijk, bij voorkeur in aansluiting op bestaande
boscomplexen. Op een enkele plaats is het habitattype nu goed ontwikkeld (zoals in het
Zalkerbos en in Cortenoever), terwijl het op andere locaties ontwikkeld kan worden
vanuit aangeplant bos (Fortmond), vanuit fragmenten hardhoutooibos (o.a. Hoenwaard,
Kloosterbos, Gelderse Toren, Havikerwaard) of in reliëfrijke, hoge uiterwaarden (o.a.
omgeving Zalkerbos). Terreinen die aansluiten op bosgebieden van de hogere
zandgronden hebben potentie voor ontwikkeling van dit habitattype (o.a. Middachten,
Keizers- en Stobbewaarden). Van belang is dat het habitattype in het gehele Natura 2000
gebied bescherming krijgt (dus ook in delen die alleen als Vogelrichtlijngebied zijn
aangemeld), dit met het oog op de landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding;
de ontwikkeling van dit habitattype vergt waarschijnlijk meerdere decennia.
Bittervoorn
Behoud verspreiding, omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.
De exacte verspreiding en populatiegrootte van de bittervoorn in het gebied is
onvoldoende bekend; ook is het belang van de IJsseluiterwaarden voor deze soort
onduidelijk.
Grote modderkruiper
Uitbreiding verspreiding en verbetering omvang en kwaliteit leefgebied binnen het
gehele Natura 2000 gebied voor uitbreiding van de populatie.
Omdat het hier een wijdverspreide soort betreft, die slechts voor een beperkt deel
binnen de habitatrichtlijngebieden voorkomt, en waarvoor het rivierengebied relatief
belangrijk is, geldt de instandhoudingsdoelstelling voor het gehele Natura 2000 gebied
(dus inclusief het Vogelrichtlijngebied). Landelijk gezien is de soort in een ongunstige
staat van instandhouding. Beoogd wordt het natuurlijke leefgebied te vergroten, te
weten overstromingsplassen in laagdynamische situaties. De beste kansen hiertoe
bestaan in het mondingsgebied, stroomafwaarts van Zwolle.

H1149
Doel
Toelichting

Kleine modderkruiper
Behoud verspreiding, omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.
De kleine modderkruiper verkeert landelijk in een gunstige staat van instandhouding.
De soort komt in Nederland algemeen en wijd verspreid voor. De soort deelt
grotendeels zijn niche met de habitat van de bittervoorn en de grote modderkruiper. Bij
het realiseren van de doelen voor deze soorten, zullen populaties van de kleine
modderkruiper zich naar verwachting duurzaam kunnen handhaven.

H1163
Doel

Rivierdonderpad
Behoud verspreiding en leefgebied voor behoud populatie.
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Toelichting

Omdat het hier een wijdverspreide soort betreft, die slechts voor een beperkt deel
binnen de Habitatrichtlijngebieden voorkomt en waarvoor het rivierengebied relatief
belangrijk is, geldt de instandhoudingsdoelstelling voor het gehele Natura 2000-gebied
(dus inclusief Vogelrichtlijngebied); de rivierdonderpad verkeert momenteel in een
gunstige staat van instandhouding in de grote rivieren. Achteruitgang leefgebied (het
verwijderen van stenen beschoeiingen) kan ten gunste gaan van meer bedreigde
habitattypen zoals stroomdalgrasland, via het vrijkomen van zand dat elders
gesedimenteerd kan worden.

H1166
Doel

Kamsalamander
Uitbreiding omvang en verbetering kwaliteit leefgebied, uitbreiding verspreiding en
populatie en verbetering verbinding populaties onderling en met belangrijke
leefgebieden buiten het Natura 2000 gebied.
De soort komt lokaal in het Habitatrichtlijngebied voor in geïsoleerde populaties.
Verbetering van leefgebied en onderlinge verbindingen zijn dan ook van belang.
Kerngebieden binnen het hele Natura 2000-gebied zijn onder meer Cortenoever,
Duursche waarden, Havikerwaard, omgeving Leuvenheim en Landgoed de Poll.

Toelichting

Broedvogels
A391
Aalscholver
Doel
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud huidige sleutelpopulatie van ten
minste 150 paren.
Toelichting Als broedvogel in de 80-er jaren langs de IJssel verschenen; maximaal werden 222 paren
geteld in 1995. Recentelijk lijkt de populatie op een iets lager niveau te stabiliseren. De
individuele kolonies blijven over het algemeen beneden de 100 paren, met de grootste
kolonie in de Havikerwaard (110 in 2001) en de totale populatie is relatief bescheiden
(2002 157 paren).
A119
Doel
Toelichting

A122
Doel
Toelichting

A197
Doel
Toelichting

Porseleinhoen
Uitbreiding omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud lokale populatie van, in
gunstige jjaren, ten minste 20 paren ten behoeve van herstel sleutelpopulatie grote
rivieren.
Porseleinhoen van oudsher vormen de uiterwaarden van de grote rivieren een
belangrijk broedgebied voor sterk wisselende aantallen. Essentieel is de waterstand in
mei – juni. Bij omvangrijke inundaties in deze periode vestigen zich enkele tientallen
paren (bv 1987 langs de IJssel tussen Arnhem en Zutphen ten minste 26 roepende ? ? ).
In droge voorjaren worden hooguit enkele paren vastgesteld.
Kwartelkoning
Uitbreiding omvang en kwaliteit leefgebied voor vergroten sleutelpopulatie tot ten
minste 80 paren.
De rijk gestructureerde hooilanden in de rivieruiterwaarden vormen, naast de
akkergebieden van het Oldambt, het belangrijkste broedgebied van de kwartelkoning in
Nederland. Het afgelopen decennium vormen de uitwaarden van de IJssel daarvan het
belangrijkste deelgebied (1993-97 gemiddeld 12 paren en 1998-2002 49 paren (maximaal
75 in 1998)).
Zwarte stern
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied en behoud huidige sleutelpopulatie van ten
minste 40 paren.
Van oudsher broedvogel langs de IJssel in kleine aantallen. De kolonies zijn bescheiden
van omvang en liggen verspreid over het hele gebied. Door actief beleid ten aanzien van
het aanbieden van kunstmatige nestgelegenheid zijn de aantallen het laatste decennium
duidelijk toegenomen: 1993-97 gemiddeld 20 paren, 1999-2003 45 (maximaal 57 paren in
2000).
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A229
Doel
Toelichting

IJsvogel
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud lokale populatie van ten minste 10
paren in gunstige jaren ten behoeve van behoud sleutelpopulatie grote rivieren.
Steile oeverkanten in klei- en zandwinplassen bieden in recente jaren geschikte
broedplekken. Na strenge winters kan de soort geheel afwezig zijn, maar na een reeks
zachte winters komen ten minste 10 paren tot broeden (bijv. 1995 12 paren).

Niet-broedvogels
A391
Aalscholver
Doel
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan behoud populatie regio
Rivierengebied van ten minste 1500 vogels (maandgemiddelde).
Toelichting Aantallen aalscholvers zijn niet van nationale of internationale betekenis. In de jaren
tachtig zijn aantallen sterk toegenomen, daarna min of meer stabiel. Handhaving van de
huidige situatie is voldoende, want de landelijke staat van instandhouding is gunstig.
A005
Doel
Toelichting

A026
Doel
Toelichting

A034
Doel
Toelichting

A037
Doel
Toelichting

A038
Doel
Toelichting

Fuut
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan behoud populatie regio
Rivierengebied van ten minste 800 vogels (maandgemiddelde).
Aantallen futen zijn niet van nationale of internationale betekenis. Sinds begin jaren
tachtig zijn aantallen toegenomen. Handhaving van de huidige situatie is voldoende,
want de landelijk matige staat van instandhouding heeft vooral betrekking op de
situatie in het IJsselmeergebied.
Kleine zilverreiger
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan behoud populatie regio
Rivierengebied van ten minste 2 vogels (maandgemiddelde).
Aantallen kleine zilverreigers zijn niet van nationale of internationale betekenis.
Trendgegevens zijn niet beschikbaar. Handhaving van de huidige situatie is voldoende,
want de landelijke staat van instandhouding is gunstig.
Lepelaar
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan behoud populatie regio
Rivierengebied van ten minste 10 vogels (maandgemiddelde).
Aantallen lepelaars zijn niet van nationale of internationale betekenis. Data zijn nog niet
geschikt voor trendanalyse. Handhaving van de huidige situatie is voldoende, want de
landelijke staat van instandhouding is gunstig.
Kleine zwaan
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan behoud populatie regio
Rivierengebied van ten minste 100 vogels (maandgemiddelde).
Aantallen kleine zwanen zijn van internationale betekenis. Het aantalsverloop toonde
een optimum in begin jaren tachtig, daarna een afname. Handhaving van de huidige
situatie is voldoende ondanks de landelijk matig ongunstige staat van instandhouding,
omdat het landelijke aantalsverloop vooral door omstandigheden in de broedgebieden
wordt gestuurd.
Wilde zwaan
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan behoud populatie regio
Rivierengebied van ten minste 25 vogels (maandgemiddelde).
Aantallen wilde zwanen zijn van nationale betekenis. Het aantalsverloop toonde een
optimum rond 1985, daarna een afname met fluctuaties. Handhaving van de huidige
situatie is voldoende omdat de landelijk matig ongunstige staat van instandhouding is
gebaseerd op een licht afnemende trend die waarschijnlijk geen Nederlandse oorzaak
heeft (klimaat).
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A041
Doel

Toelichting

A043
Doel

Toelichting

A050
Doel

Toelichting

A051
Doel
Toelichting

A052
Doel
Toelichting

A053
Doel
Toelichting

A054
Doel
Toelichting

Kolgans
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan behoud populatie regio
Rivierengebied van ten minste 25.000 vogels (maandgemiddelde), achteruitgang ten
gunste van habitattypen 6120 stroomdalgraslanden, 6510 glanshaver- en
vossenstaarthooilanden en 91Fo droge hardhoutooibossen is toegestaan.
Aantallen kolganzen zijn van nationale en internationale betekenis. Sinds begin jaren
tachtig zijn aantallen sterk toegenomen. Handhaving van de huidige situatie is
voldoende, want de landelijke staat van instandhouding is gunstig.
Grauwe gans
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan behoud populatie regio
Rivierengebied van ten minste 8000 vogels (maandgemiddelde), achteruitgang ten
gunste van habitattypen 6120 stroomdalgraslanden, 6510 glanshaver- en
vossenstaarthooilanden en 91Fo droge hardhoutooibossen is toegestaan.
Aantallen grauwe ganzen zijn van nationale betekenis. Sinds begin jaren negentig zijn
aantallen sterk toegenomen. Handhaving van de huidige situatie is voldoende, want de
landelijke staat van instandhouding is gunstig.
Smient
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan behoud populatie regio
Rivierengebied van ten minste 17.000 vogels (maandgemiddelde), achteruitgang ten
gunste van habitattypen 6120 stroomdalgraslanden, 6510 glanshaver- en
vossenstaarthooilanden en 91Fo droge hardhoutooibossen is toegestaan.
Aantallen smienten zijn van internationale betekenis. Sinds begin jaren tachtig zijn
aantallen sterk toegenomen. Handhaving van de huidige situatie is voldoende, want de
landelijke staat van instandhouding is gunstig.
Krakeend
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan behoud populatie regio
Rivierengebied van ten minste 1200 vogels (maandgemiddelde).
Aantallen krakeenden zijn niet van nationale of internationale betekenis. Sinds begin
jaren negentig zijn aantallen sterk toegenomen. Handhaving van de huidige situatie is
voldoende, want de landelijke staat van instandhouding is gunstig.
Wintertaling
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan behoud populatie regio
Rivierengebied van ten minste 1100 vogels (maandgemiddelde).
Aantallen wintertalingen zijn niet van nationale of internationale betekenis. Aantallen
fluctueren. Handhaving van de huidige situatie is voldoende, want er is geen landelijke
herstelopgave.
Wilde eend
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan behoud populatie regio
Rivierengebied van ten minste 10.000 vogels (maandgemiddelde).
Aantallen wilde eenden niet van nationale of internationale betekenis. Aantalsverloop
met verhoogde waarden begin jaren tachtig, afgezien daarvan stabiel. Handhaving van
de huidige situatie is voldoende, want de landelijke staat van instandhouding is gunstig.
Pijlstaart
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan behoud populatie regio
Rivierengebied van ten minste 130 vogels (maandgemiddelde).
Aantallen pijlstaarten zijn niet van nationale of internationale betekenis. Het
aantalsverloop toonde een dal in de tweede helft van de jaren tachtig, daarna een
afname. Handhaving van de huidige situatie is voldoende, want er is geen landelijke
herstelopgave.
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A056
Doel
Toelichting

A059
Doel
Toelichting

A061
Doel
Toelichting

A068
Doel
Toelichting

A070
Doel
Toelichting

A094
Doel
Toelichting

A103
Doel

Slobeend
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan behoud populatie regio
Rivierengebied van ten minste 400 vogels (maandgemiddelde).
Aantallen slobeenden zijn van internationale betekenis. In de tweede helft van de jaren
tachtig zijn aantallen toegenomen, daarna fluctuerend. Handhaving van de huidige
situatie is voldoende, want de landelijke staat van instandhouding is gunstig.
Tafeleend
Herstel omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan herstel populatie regio
Rivierengebied van ten minste 2000 vogels (maandgemiddelde).
Aantallen tafeleenden zijn niet van nationale of internationale betekenis. Er was sprake
van verhoogde aantallen in de jaren tachtig en begin jaren negentig een opvallende
afname, daarna fluctuerend op een laag niveau. Handhaving van de huidige situatie is
niet voldoende, want de landelijke staat van instandhouding is ongunstig en binnen het
landelijke aantalsverloop is de afname in het rivierengebied relatief sterk.
Kuifeend
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan behoud populatie regio
Rivierengebied van ten minste 6000 vogels (maandgemiddelde).
Aantallen kuifeenden zijn niet van nationale of internationale betekenis. Het
aantalsverloop toonde een piek rond eind jaren tachtig, recent is een nieuwe toename
zichtbaar. Handhaving van de huidige situatie is voldoende, want de internationale
populatieomvang neemt toe en de landelijk matig ongunstige staat van instandhouding
is verbonden aan keuzes voor herstel van zoet-zout overgangen en verminderde
voedselrijkdom van het oppervlaktewater, waarop de landelijke drempelwaarde is
afgestemd.
Nonnetje
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan behoud populatie regio
Rivierengebied van ten minste 50 vogels (maandgemiddelde).
Aantallen nonnetjes zijn niet van nationale of internationale betekenis, ondanks grote
fluctuaties zowel op lange termijn als recent een negatieve trend. Handhaving van de
huidige situatie is voldoende, want de internationale populatieomvang neemt toe en de
landelijk matig ongunstige staat van instandhouding heeft vooral betrekking op de
situatie in het IJsselmeergebied.
Grote zaagbek
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan behoud populatie regio
Rivierengebied van ten minste 100 vogels (maandgemiddelde).
Aantallen grote zaagbekken zijn niet van nationale of internationale betekenis. Sinds
begin jaren tachtig zijn aantallen sterk afgenomen. Handhaving van de huidige situatie
is voldoende, want de internationale populatieomvang neemt toe en de landelijk
ongunstige staat van instandhouding heeft betrekking op de situatie in het
IJsselmeergebied of op een negatieve toekomstverwachting die is verbonden aan
klimaatveranderingen.
Visarend
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan behoud populatie regio
Rivierengebied.
Aantallen visarenden zijn niet van nationale of internationale betekenis. Aantallen
fluctueren, op lange termijn mogelijk stabiel. Handhaving van de huidige situatie is
voldoende, want de landelijke staat van instandhouding is gunstig.
Slechtvalk
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan behoud populatie regio
Rivierengebied.
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Toelichting

Aantallen slechtvalken zijn niet van nationale of internationale betekenis. Data zijn nog
niet geschikt voor trendanalyse. Handhaving van de huidige situatie is voldoende, want
de landelijke staat van instandhouding is gunstig.

A125
Doel

Meerkoet
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan behoud populatie regio
Rivierengebied van ten minste 10.000 vogels (maandgemiddelde).
Aantallen meerkoeten zijn van internationale betekenis. Het aantalsverloop toonde eent
optimum rond begin jaren tachtig, daarna een afname. Handhaving van de huidige
situatie is voldoende, want er is geen landelijke herstelopgave.

Toelichting

A130
Doel
Toelichting

A142
Doel
Toelichting

A156
Doel
Toelichting

A160
Doel
Toelichting

A162
Doel
Toelichting

Scholekster
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan behoud populatie regio
Rivierengebied van ten minste 300 vogels (maandgemiddelde).
Aantallen scholeksters zijn niet van nationale of internationale betekenis. Sinds begin
jaren tachtig was een toename zichtbaar die vervolgens in de jaren negentig is afgevlakt
(met fluctuaties). Handhaving van de huidige situatie is voldoende, want de landelijk
ongunstige staat van instandhouding heeft zijn oorsprong in de zoute wetlands.
Kievit
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan behoud populatie regio
Rivierengebied van ten minste 8000 vogels (maandgemiddelde).
Aantallen kieviten zijn niet van nationale of internationale betekenis. Aanvankelijk
fluctueerde populatieaantallen, maar in de jaren negentig zijn aantallen afgenomen.
Handhaving van de huidige situatie (populatie) is voldoende, want er is geen landelijke
herstelopgave.
Grutto
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan behoud populatie regio
Rivierengebied van ten minste 700 vogels (maandgemiddelde).
Aantallen grutto’s zijn van nationale en internationale betekenis. Aantallen zijn sterk
fluctuerend, maar met een positieve tendens. Handhaving van de huidige situatie is
voldoende ondanks een matig ongunstige staat van instandhouding en een negatieve
internationale populatietrend, omdat de trend vooral gestuurd wordt door
ontwikkelingen in de omstandigheden voor broedvogels.
Wulp
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan behoud populatie regio
Rivierengebied van ten minste 600 vogels (maandgemiddelde).
Aantallen wulpen zijn niet van nationale of internationale betekenis. Aantallen tonen
een sterke toename. Handhaving huidige situatie is voldoende, want landelijke staat van
instandhouding is gunstig.
Tureluur
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan behoud populatie regio
Rivierengebied van ten minste 70 vogels (maandgemiddelde).
Aantallen tureluurs zijn niet van nationale of internationale betekenis. Aantallen zijn
fluctuerend, maar toch met significant positieve trend, zowel op lange termijn als
recent. Handhaving van de huidige situatie is voldoende, want landelijke staat van
instandhouding is gunstig.

Aanvullende doelen
Soorten
H1337
Bever
Doel
Ontwikkeling omvang en kwaliteit leefgebied voor ontwikkeling populatie.
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Toelichting

Het IJsseldal kan een belangrijke verbinding vormen tussen beverpopulaties in de
Gelderse Poort en in Flevoland. Het leefgebied bestaat met name uit
zachthoutooibossen.

H1166
Doel

Kamsalamander
Uitbreiding omvang en verbetering kwaliteit leefgebied en verbetering verbinding
populaties onderling en met belangrijke leefgebieden buiten het Natura 2000 gebied
voor uitbreiding verspreiding en populatie.
Omdat de soort slechts voor een beperkt deel binnen de Habitatrichtlijngebieden
voorkomt en in een ongunstige staat van instandhouding verkeert, is een aanvullende
instandhoudingsdoelstelling geformuleerd voor het deel van het Natura 2000 gebied dat
alleen onder de Vogelrichtlijngebied is aangemeld. Kerngebieden binnen het hele
Natura 2000 gebied zijn onder meer Cortenoever, Duursche waarden, Havikerwaard,
omgeving Leuvenheim en Landgoed de Poll.

Toelichting

Broedvogels
A156
Grutto
Doel
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud van de huidige sleutelpopulatie
van ten minste 450 paren.
Toelichting Recente tellingen wijzen op een populatie van 450 paren.

Synopsis
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Broedvogelsoorten
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Natura 2000 gebied 67 – Gelderse Poort
(Zie leeswijzer)
Kenschets
Natura 2000 Landschap:
Status:
Site code:
Beschermd natuurmonument:
Beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Oppervlakte:

Rivierengebied
Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn
NL9801024 + NL9902004
Oude Waal BN Weide Oude Rijnstrangen BN
Staatsbosbeheer
Gelderland
6.105 ha

Gebiedsbeschrijving
De Gelderse Poort is de naam van een meer dan 6.000 hectare groot rivierenlandschap tussen de
Duitse grens en de steden Arnhem en Nijmegen. Het ligt ingeklemd tussen de stuwwallen van
Nijmegen en Montferland en omvat de stroomgebieden van de Rijn tussen Tolkamer en Arnhem
(Bijlands Kanaal en Pannerdens Kanaal), van de Waal tussen Millingen aan de Rijn en Nijmegen,
alsmede van de Oude Rijn tussen Elten (in Duitsland) en het dorpje Loo ten zuidoosten van Arnhem.
Het laatste gebied wordt vooral gekenmerkt door verlandende stroombeddingen en oude meanders,
omgeven door graslanden, akkers en wilgenbos. Het buitendijkse gebied van Rijn en Waal is sterk
vergraven voor klei- en zandwinning en bestaat grotendeels uit open water, moerassen, ruigten,
wilgenbos en diverse typen grasland, waaronder stroomdalgrasland op hooggelegen stroomruggen,
oeverwallen en dijken. Hier bevinden zich gevarieerde natuurgebieden als de Bemmelse Waard, de
Gendtse Waard, de Oude Waal en de Millingerwaard (langs de Waal), en de Lobberdense Waard en
de Huissense Waarden (langs de Rijn); in de splitsing van Rijn en Waal ligt de Klompenwaard. Het
binnendijkse polderlandschap bestaat voornamelijk uit graslanden, akkers, kleine waterlopen,
rietlanden en moerasbos; ook hier bevinden zich enkele oude rivierlopen en tichtelterreinen.
Van oorsprong een zeer belangrijk broedgebied voor moerasvogels (roerdomp, blauwborst en grote
karekiet) en vogels van natte uiterwaard-graslanden (porseleinhoen en kwartelkoning). De betekenis
is het afgelopen decennium sterk teruggelopen tengevolge van verdroging in combinatie met
vegetatiesuccessie. Ook van grote betekenis als broedgebied voor broedvogels van waterrijke
gebieden, al dan niet met opgaand bos (aalscholver, dodaars, zwarte stern, ijsvogel).
Belangrijk rust- en foerageergebied voor aalscholver, wilde zwaan, kolgans, grauwe gans, slobeend,
nonnetje, meerkoet en kievit. Daarnaast van enig belang voor fuut, kleine zwaan, rietgans, smient,
krakeend, wintertaling, pijlstaart, tafeleend, visarend, slechtvalk, grutto en wulp. Eén van de
belangrijkste gebieden voor kolgans en kievit.

Begrenzing (zie kaart)
Onlogische verschillen tussen Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijnbegrenzing zijn gelijkgetrokken, maar
een logisch verschil blijft bestaan (nl. agrarische graslanden tbv overwinterende watervogels). Bij
Aerdt is de deels bebouwde strook buiten de begrenzing van het Vogelrichtlijngebied gebracht en
enkele percelen ten noordwesten van Herwen die wel van betekenis zijn voor foeragerende ganzen,
zijn toegevoegd.
Het gebied omvat twee beschermde natuurmonumenten (Oude Waal, Weide Oude Rijnstrangen) die
grotendeels in het gebied zijn gelegen.
Uitbreiding aan de zuidkant van de Groenlanden, binnendijks tussen Angeren en Huissen en Kandia
ten behoeve kamsalamander dient nog te worden bezien.
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Natura 2000 database
Habitattypen
Code
Habitattype
H3150
Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden
H3270
Slikkige rivieroevers
H6120
Stroomdalgraslanden
H6430
Ruigten en zomen
H6510
Glanshaver- en vossenstaarthooilanden
H91E0
Vochtige alluviale bossen
H91F0
Droge hardhoutooibossen
Habitatrichtlijnsoorten
Soortnr
Soort
H1014
Nauwe korfslak
H1095
Zeeprik
H1099
Rivierprik
H1102
Elft
H1106
Zalm
H1134
Bittervoorn
H1145
Grote modderkruiper
H1149
Kleine modderkruiper
H1163
Rivierdonderpad
H1166
Kamsalamander
H1318
Meervleermuis
H1337
Bever
Vogelrichtlijnsoorten
Soortnr
Soort
A004
Dodaars – b
A005
Fuut – n
A391
Aalscholver – b,n
A021
Roerdomp – b
A037
Kleine zwaan – n
A038
Wilde zwaan – n
A039
Toendrarietgans – n
A041
Kolgans – n
A043
Grauwe gans – n
A050
Smient – n
A051
Krakeend – n
A052
Wintertaling – n
A054
Pijlstaart – n
A056
Slobeend – n
A059
Tafeleend – n
A068
Nonnetje – n
A094
Visarend - n
A103
Slechtvalk - n
A119
Porseleinhoen - b
A122
Kwartelkoning - b
A125
Meerkoet - n
A142
Kievit - n
A156
Grutto - n
A160
Wulp - n
A197
Zwarte stern - b
A229
IJsvogel - b
A272
Blauwborst - b
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A298

Grote karekiet - b

Voorstel voor het aanvullen van de database:
A022
Woudaap
A249
Oeverzwaluw

Kernopgaven
3.07
3.08

Vochtige alluviale bossen: Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen en esseniepenbossen) 91E0_A en 91E0_B uitbreiden mede ten behoeve van bever.
Rietmoeras: Rietmoeras met de daarbij behorende broedvogels (roerdomp, grote
karekiet), aangevuld met noordse woelmuis.

3.10

Grasetende watervogels: Behoud voldoende slaapplaatsen- en foerageerterrein voor
ganzen, kleine en wilde zwanen en smienten.

3.13

Droge graslanden: Kwaliteitsverbetering en uitbreiding van stroomdalgraslanden 6120,
glanshaver- en vossestaarthooilanden (glanshaver) 6510_A .

Instandhoudingsdoelen
Algemene doelen
Behoud van de bijdrage van het Natura 2000 gebied aan de biologische diversiteit en aan de gunstige
staat van instandhouding van natuurlijke habitats en soorten binnen de Europese Unie.
Behoud van de bijdrage van het Natura 2000 gebied aan de ecologische samenhang van het Natura
2000 netwerk zowel binnen Nederland als binnen de Europese Unie.
Behoud en waar nodig herstel van de ruimtelijke samenhang met de omgeving ten behoeve van de
duurzame instandhouding van de in Nederland voorkomende natuurlijke habitats en soorten.
Behoud en waar nodig herstel van de natuurlijke kenmerken en van de samenhang van de
ecologische structuur en functies van het gehele gebied voor alle habitattypen en soorten waarvoor
instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd.
Behoud of herstel van gebiedsspecifieke ecologische vereisten voor de duurzame instandhouding van
de habitattypen en soorten waarvoor instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd.
Habitattypen
H3150
Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion of
Hydrocharition
Doel
Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Toelichting Het habitattype meren met krabbenscheer en fonteinkruiden komt zowel in goed
ontwikkelde als in matig ontwikkelde vorm voor, in het bijzonder in een aantal oude
rivierarmen en in kolk en wielen. De goed ontwikkelde vorm (met soorten als groot
blaasjeskruid, krabbenscheer en glanzend fonteinkruid) wordt alleen lokaal en over
kleine oppervlakte aangetroffen, de matige ontwikkelde vorm (met grote
drijfbladplanten als gele plomp, witte waterlelie en watergentiaan) is wijd verspreid
aanwezig en plaatselijk over grote oppervlakten. Uitbreiding van de
krabbenscheerbegroeiingen is de belangrijkste opgave voor de Gelderse Poort (in het
rivierengebied is dit een landelijke opgave), goede kansen liggen mogelijk in de Oude
Rijnstrangen en langs de Oude Waal.
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H3270
Doel
Toelichting

H6120
Doel
Toelichting

H6430
Doel
Toelichting

H6510
Doel

Toelichting

H91E0
Doel
Toelichting

H91F0
Doel

Rivieren met slikoevers met vegetaties behorend tot het Chenopodion rubri p.p. en
Bidention p.p.
Behoud oppervlakte en kwaliteit.
Vooral langs de Waal komen op diverse plaatsen goed ontwikkelde voorbeelden van het
habitattype slikkige rivieroevers voor in een grote verscheidenheid, die samenhangt met
de hoogteligging in het landschap en het slibgehalte van het substraat. Landelijk
verkeert het habitattype in een gunstige staat van instandhouding.
*Kalkminnend grasland op dorre zandbodem
Uitbreiding oppervlakte, behoud kwaliteit locaties waar habitattype
stroomdalgraslanden goed ontwikkeld is en verbetering kwaliteit locaties waar
habitattype stroomdalgraslanden matig ontwikkeld is.
De Gelderse Poort herbergt enkele fraaie voorbeelden van het habitattype
stroomdalgrasland, dat internationaal van groot belang is en tegelijkertijd in een zeer
ongunstige staat van instandhouding verkeert. Het type is zowel op dijken aanwezig
(voorbeeld bij Bieland) als op stroomruggen, ook komt plaatselijk een pioniervorm voor
in naar verhouding grote oppervlakten (o.a. Millingerwaard) waarvan de kwaliteit
mogelijk verbeterd kan worden.
Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en
alpiene zones
Behoud oppervlakte en kwaliteit ruigten en zomen, moerasspirea (subtype A) en droge
bosranden (subtype C).
Het habitattype komt verspreid in het gebied voor, zowel in de vorm van het ruigten en
zomen, moerasspirea (subtype A) als in de vorm van ruigten en zomen, droge bosranden
(subtype C). Het tweede subtype omvat plaatselijk, zoals in het Colenbrandersbos bij
Millingen aan de Rijn, zeldzame soorten knolribzaad en rivierkruiskruid, die hier in
begroeiingen voorkomen die als uitlopers van Midden-Europese droge ruigten
beschouwd worden.
Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Uitbreiding oppervlakte, behoud kwaliteit locaties waar habitattype glanshaver- en
vossenstaarthooilanden, glanshaver ontwikkeld is en verbetering kwaliteit locaties waar
habitattype matig ontwikkeld is van glanshaver- en vossenstaarthooilanden, glanshaver
(subtype A).
De Gelderse Poort herbergt enkele van de meest uitgestrekte en fraaiste voorbeelden
van het glanshaverhooiland (glanshaver, subtype A) in ons land, in het bijzonder op
dijken. Klassiek is de begroeiing van de Bielanddijk met veel veldsalie, terwijl
bijvoorbeeld op de Waaldijk ten westen van Kekerdom over een afstand van
verscheidene kilometers door groot streepzaad gedomineerde begroeiingen van dit
subtype voorkomen. Mogelijkheden voor herstel en verdere uitbreiding zijn op
meerdere locaties aanwezig.
*Bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)
Uitbreiding oppervlakte en behoud kwaliteit vochtige alluviale bossen,
zachthoutooibossen (subtype A).
De Gelderse Poort omvat enkele van de beste voorbeelden van wilgenbossen (subtype
A) in ons land, zowel buitendijks als binnendijks (zoals in de Groenlanden bij Ooij). En
zowel in de pioniervorm met veel zware populier als in de meer bestendigde vorm met
veel gele lis. Uitbreiding is goed mogelijk in natuurontwikkelingsgebieden.
Gemengde oeverformaties met Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior of
Fraxinus angustifolia langs grote rivieren (Ulmenion minoris)
Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit.
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Toelichting

Soorten
H1014
Doel
Toelichting

Het Colenbrandersbos op de zuidelijke oever van de Waal ten oosten van Millingen aan
de Rijn is een van de weinige voorbeelden van het habitattype droge
hardhoutooibossen in ons land. Uitbreiding is misschien mogelijk in de directe
omgeving van dit bos (in de Millingerwaard) en op overeenkomstige standplaatsen,
maar de tot nu toe geboekte successen zijn zeer beperkt, terwijl ook altijd afwegingen
moeten worden gemaakt in relatie tot stroomdalgrasland, dat in principe onder
dezelfde milieuomstandigheden voorkomt. Kwaliteitsverbetering kan plaatsvinden door
de ontwikkeling van een meer natuurlijke samenstelling van de boomlaag.
Nauwe korfslak
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.
Een van de weinige gebieden buiten de duinen waar de nauwe korfslak voorkomt.
Laatste waarneming in 1996 en in 2005 bij een gerichte zoekactie niet aangetroffen.
Door de lage trefkans echter zeker niet uitgesloten dat de soort hier nog aanwezig is.

H1095
Doel
Toelichting

Zeeprik
Uitbreiding omvang en verbetering kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie.
Doortrekgebied van groot belang en opgroeigebied van vermoedelijk groot belang.
Uitbreiding van de populatie kan tot stand komen door het elders verbeteren van de
trekroute en door verbetering van de functie als opgroeigebied.

H1099
Doel
Toelichting

Rivierprik
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.
De populatie zal duurzamer worden door het elders verbeteren van de trekroute.

H1102
Doel
Toelichting

Elft
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie.
Doortrekgebied van groot (potentieel) belang. Vroeger bovenstrooms (buiten
Nederland) paaipopulaties in Rijn, Maas, Schelde en Eems. Uitbreiding van de populatie
kan tot stand komen door het elders verbeteren van de trekroute.

H1106
Doel
Toelichting

Zalm
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie.
Doortrekgebied van groot belang voor de Rijnpopulatie van de zalm. Uitbreiding van de
populatie kan tot stand komen door het elders verbeteren van de trekroute.

H1134
Doel
Toelichting

Bittervoorn
Behoud verspreiding, omvang en kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie
In de Gelderse Poort komt de bittervoorn met name voor in meestromende
nevengeulen.

H1145
Doel

Grote modderkruiper
Uitbreiding van verspreiding en omvang leefgebied en verbetering kwaliteit leefgebied
voor uitbreiding populatie.
Om de grote modderkruiper in een gunstige staat van instandhouding te krijgen wordt
beoogd het natuurlijke leefgebied (overstromingsvlaktes) te vergroten, een
mogelijkheid hiertoe ligt onder meer in de uiterwaarden door de uitbreiding van
laagdynamische situaties.

Toelichting

H1149
Doel
Toelichting

Kleine modderkruiper
Behoud van verspreiding, omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.
De kleine modderkruiper verkeert landelijk in een gunstige staat van instandhouding.
De soort komt in Nederland algemeen en wijd verspreid voor. De soort deelt
grotendeels zijn niche met de habitat van de bittervoorn en de grote modderkruiper. Bij
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het realiseren van de doelen voor deze soorten, zullen populaties van de kleine
modderkruiper zich naar verwachting duurzaam kunnen handhaven.
H1163
Doel
Toelichting

Rivierdonderpad
Behoud van verspreiding, omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.
De rivierdonderpad verkeert momenteel in een gunstige staat van instandhouding in de
grote rivieren; achteruitgang van kunstmatig leefgebied (stenen beschoeiingen) wordt
geaccepteerd, waar dit ten gunste kan gaan van meer bedreigde habitattypen zoals
stroomdalgrasland, via het vrijkomen van zand dat elders gesedimenteerd kan worden.

H1166
Doel
Toelichting

Kamsalamander
Behoud verspreiding, behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.
De soort komt verspreid over het hele gebied voor op locaties die niet frequent
overstromen: de Ooijpolder, Bemmelsche en Gendtse waard, Klompenwaard,
Angerensche buitenpolder, Huissensche waard en het Rijnstrangengebied. Het betreft
hier en daar grote populaties, zoals in de Rijnstrangen, de Groenlanden en de Huissense
Uiterwaarden. De Gelderse Poort is voor de kamsalamander dan ook één van de
belangrijkste Natura 2000 gebieden binnen het rivierengebied en één van de
belangrijkste leefgebieden in Nederland. De verbindingen met de populaties langs de
Waal, Neder-Rijn en IJssel zijn belangrijk.

H1318
Doel
Toelichting

Meervleermuis
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.
Foerageergebied van kolonies meervleermuizen buiten het gebied.

H1337
Doel
Toelichting

Bever
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie.
De Gelderse Poort betreft een van de drie kerngebieden van de bever in ons land, waar
de soort zich na de herintroductie in 1988 heeft weten te vestigen en uit te breiden.
Momenteel omvat de populatie van de soort (waarvan de landelijke staat van
instandhouding als matig ongunstig is beoordeeld) in het gebied ruim 50 dieren; naar
verwachting kan deze populatie nog doorgroeien tot meer dan 100 bevers.

Broedvogels
A004
Dodaars
Doel
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud huidige sleutelpopulatie van ten
minste 40 paren.
Toelichting Het populatieniveau dodaarzen beweegt zich al decennia lang tussen 23 en 62 paren.
Het aantal paren is sterk afhankelijk van de voorjaarswaterstand; deze dient in het
voorjaar voldoende hoog te zijn. In de meeste jaren wordt het gewenste niveau voor
een sleutelpopulatie wel gehaald. Maximaal werden 62 paren vastgesteld in 2000.
A391
Doel
Toelichting

A021
Doel
Toelichting

Aalscholver
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud huidige sleutelpopulatie van ten
minste 200 paren.
Al in de periode 1931-1966 waren er kolonies aalscholvers in de Bijland en de
Rijnstrangen (maximaal enige tientallen broedparen). Daarna ontbrak de soort tot de
hervestiging in 1984 in de Lobberdensche Waard. Deze kolonie groeide aanvankelijk
snel tot een maximum van 308 nesten in 1996. Sindsdien worden jaarlijks 200 - 240
paren geteld.
Roerdomp
Uitbreiding omvang en verbetering kwaliteit leefgebied voor herstel sleutelpopulatie
van ten minste 20 paren.
De roerdomp is van oudsher een wijd verspreide broedvogel van de rietmoerassen in de
Gelderse Poort, met name in de deelgebieden Rijnstrangen en Ooypolder; in 1976
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werden 47 paren geteld. Sterke terugval in de populatie trad op na de strenge winter
1978/’79 (met name Ooypolder) en vanaf begin 90-er jaren (Rijnstrangen). In de periode
1998-2002 waren nog circa 7 paren aanwezig.
A022
Doel
Toelichting

A119
Doel
Toelichting

A122
Doel
Toelichting

A197
Doel
Toelichting

A229
Doel
Toelichting

A249
Doel
Toelichting

Woudaap
Uitbreiding omvang en verbetering kwaliteit leefgebied voor herstel sleutelpopulatie
van ten minste 20 paren.
De woudaap is van oudsher een wijd verspreide broedvogel van de rietmoerassen in de
Gelderse Poort, met name in de deelgebieden Rijnstrangen en Ooypolder. Halverwege
de 70-jaren werden circa 16 paren geteld. Daarna volgde een sterke terugval. In de
periode 1999-2003 waren 0-2 paren aanwezig.
Porseleinhoen
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud lokale populatie van ten minste 10
paren in gunstige jaren ten behoeve van behoud sleutelpopulatie grote rivieren.
Van oudsher vormen de uiterwaarden van de grote rivieren een belangrijk broedgebied
voor de porseleinhoen, met sterk wisselende aantallen. Essentieel is de waterstand in
mei – juni. Bij omvangrijke inundaties in deze periode vestigen zich in de Gelderse Poort
ten minste 10 paren (maximum 14 paren in 1983). In droge voorjaren kan de soort
geheel ontbreken zoals in 1990, 1995 en 1998.
Kwartelkoning
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud van de huidige sleutelpopulatie
van ten minste 20 paren.
De rijk gestructureerde hooilanden in de rivieruiterwaarden vormen, naast de
akkergebieden van het Oldambt, het belangrijkste broedgebied van de kwartelkoning in
Nederland. Het afgelopen decennium is de Gelderse Poort daarvan een belangrijk
deelgebied (1993-97 gemiddeld 5 paren en 1998-2002 14 paren (maximaal 29 in 2000)).
Zwarte stern
Uitbreiding omvang en verbetering kwaliteit leefgebied voor behoud huidige
sleutelpopulatie van ten minste 125 paren.
Van oudsher bevonden zich de nestplaatsen van de zwarte sterns in
krabbescheerbegroeiingen (Rijnstrangen) en op andere drijvende delen van
waterplanten in uiterwaardplassen (vooral wortelstokken van gele plomp). Door het
afnemen van geschikte nestplaatsen namen de aantallen af tot een minimum van 16 in
1976 (een zeer droog jaar). Na aanbieden van nestvlotjes (vanaf 1977 in de Ooypolder en
vanaf 1989 in de Rijnstrangen) nam de populatie snel toe. Momenteel worden jaarlijks
200 vlotjes uitgelegd waarop 125-165 paren tot broeden komen. Daarmee lijkt de
nestgelegenheid niet meer beperkend te zijn, al is het herstel van de oorspronkelijke
nestgelegenheid gewenst. De Gelderse poort vormt, tezamen met de Wieden, het
belangrijkste broedgebied van Nederland.
IJsvogel
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud lokale populatie van ten minste 10
paren in gunstige jaren ten behoeve van behoud sleutelpopulatie grote rivieren.
Steile oeverkanten in klei- en zandwinplassen bieden in recente jaren geschikte
broedplekken voor de ijsvogel. Na strenge winters kan de soort geheel ontbreken, maar
na een reeks zachte winters komen ten minste 10 paren tot broeden (bv. 2001 en 2002
15 paren); de soort vertoont, ondanks deze fluctuaties, een duidelijke toename.
Oeverzwaluw
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud huidige sleutelpopulatie van ten
minste 400 paren.
Steile oeverkanten in zandwinplassen bieden in recente jaren geschikte broedplekken
voor de oeverzwaluws. Het aantal getelde paren fluctueerde het afgelopen decennium
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rond een gemiddelde van circa 400 paren met een maximum van 536 paren in 1996 en
een minimum van 143 in 1994.
A272
Doel
Toelichting

A298
Doel
Toelichting

Blauwborst
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud huidige sleutelpopulatie van ten
minste 70 paren.
In de 70-er is de blauwborst een schaarse broedvogel met 15-20 paren. Vervolgens
daalde de stand sterk waarop de blauwborst vermoedelijk zelfs een jaar volledig ontbrak
(1989). Hierna vond hervestiging plaats met als motor de sterke toename vanaf
halverwege de 70-er in de twee Nederlandse brongebieden: de Biesbosch en ZuidFlevoland. Met enige vertraging vond vanaf begin 90-er jaren dan de herkolonisatie van
de Gelderse Poort plaats tot een niveau van ten minste 100 paren (maximaal 128 paren
in 1998).
Grote karekiet
Uitbreiding omvang en verbetering kwaliteit leefgebied voor herstel sleutelpopulatie
van ten minste 40 paren.
Eind 60-er jaren broedden jaarlijks nog ten minste 100 paren grote karekieten in de
Gelderse Poort. De populatie in de Rijnstangen floreerde nog tot in de 90-er jaren met
ten minste 50 paren in 1991. Daarna trad ook hier een snelle afname op door het
verdwijnen van vitale rietvegetaties. In 2002 werden 11 paren vastgesteld.

Niet-broedvogels
A005
Fuut
Doel
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan behoud populatie regio
Rivierengebied van ten minste 800 vogels (maandgemiddelde).
Toelichting Aantallen futen zijn niet van nationale of internationale betekenis. Sinds begin jaren
tachtig zijn aantallen toegenomen. Handhaving van de huidige situatie is voldoende,
want de landelijk matige staat van instandhouding heeft vooral betrekking op de
situatie in het IJsselmeergebied.
A391
Doel
Toelichting

A037
Doel
Toelichting

A038
Doel
Toelichting

Aalscholver
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan behoud populatie regio
Rivierengebied van ten minste 1500 vogels (maandgemiddelde).
Aantallen aalscholvers zijn van nationale betekenis. In de jaren tachtig zijn aantallen
sterk toegenomen, met een piek rond 1990, daarna fluctuerend op een wat lager niveau.
Handhaving van de huidige situatie is voldoende, want de landelijke staat van
instandhouding is gunstig.
Kleine zwaan
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan behoud populatie regio
Rivierengebied van ten minste 100 vogels (maandgemiddelde).
Aantallen kleine zwanen zijn niet (meer) van nationale of internationale betekenis. Het
aantalsverloop toonde een optimum in begin jaren tachtig, daarna een afname.
Handhaving van de huidige situatie is voldoende ondanks de landelijk matig ongunstige
staat van instandhouding, omdat het landelijke aantalsverloop vooral door
omstandigheden in de broedgebieden wordt gestuurd.
Wilde zwaan
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan behoud populatie regio
Rivierengebied van ten minste 25 vogels (maandgemiddelde).
Aantallen wilde zwanen zijn niet (meer) van nationale of internationale betekenis. Het
aantalsverloop toonde een optimum in de tweede helft van de jaren tachtig, daarna een
afname. Handhaving van de huidige situatie is voldoende omdat de landelijk matig
ongunstige staat van instandhouding is gebaseerd op een licht afnemende trend die
waarschijnlijk geen Nederlandse oorzaak heeft (klimaat).
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A039
Doel
Toelichting

A041
Doel

Toelichting

A043
Doel

Toelichting

A050
Doel

Toelichting

A051
Doel
Toelichting

A052
Doel
Toelichting

A054
Doel
Toelichting

Toendrarietgans
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan behoud populatie regio
Rivierengebied van ten minste 100 vogels (maandgemiddelde).
Aantallen toendrarietganzen zijn niet (meer) van nationale of internationale betekenis.
Vooral in de jaren tachtig zijn aantallen sterk afgenomen. Handhaving van de huidige
situatie in de regio is voldoende, want de landelijke staat van instandhouding is gunstig.
Kolgans
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan behoud populatie regio
Rivierengebied van ten minste 25.000 vogels (maandgemiddelde), achteruitgang ten
gunste van de habitattype 6120 stroomdalgraslanden of habitattype 6510 glanshaver- en
vossenstaarthooilanden is toegestaan.
Aantallen kolganzen zijn van nationale en internationale betekenis. Sinds begin jaren
tachtig zijn aantallen sterke toegenomen, na 1995 afvlakkend. Handhaving van de
huidige situatie is voldoende, want de landelijke staat van instandhouding is gunstig.
Grauwe gans
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan behoud populatie regio
Rivierengebied van ten minste 8000 vogels (maandgemiddelde), achteruitgang ten
gunste van de habitattype 6120 stroomdalgraslanden of habitattype 6510 glanshaver- en
vossenstaarthooilanden is toegestaan.
Aantallen grauwe ganzen zijn van nationale en internationale betekenis. Sinds midden
jaren tachtig zijn aantallen sterk toegenomen. Handhaving van de huidige situatie is
voldoende, want de landelijke staat van instandhouding is gunstig.
Smient
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan behoud populatie regio
Rivierengebied van ten minste 17.000 vogels (maandgemiddelde). achteruitgang ten
gunste van de habitattype 6120 stroomdalgraslanden of habitattype 6510 glanshaver- en
vossenstaarthooilanden is toegestaan.
Aantallen smienten zijn niet van nationale of internationale betekenis. Vooral in de
jaren tachtig zijn aantallen sterk toegenomen, daarna stabiel. Handhaving van de
huidige situatie is voldoende, want de landelijke staat van instandhouding is gunstig.
Krakeend
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan behoud populatie regio
Rivierengebied van ten minste 1200 vogels (maandgemiddelde).
Aantallen krakeenden niet van nationale of internationale betekenis. Vooral na 1995
sterk toegenomen. Handhaving van de huidige situatie is voldoende, want de landelijke
staat van instandhouding is gunstig.
Wintertaling
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan behoud populatie regio
Rivierengebied van ten minste 1100 vogels (maandgemiddelde).
Aantallen wintertalingen zijn niet van nationale of internationale betekenis. Aantallen
fluctueren (gerelateerd aan strenge winters), er is geen duidelijke trend. Handhaving
van de huidige situatie is voldoende, want er is geen landelijke herstelopgave.
Pijlstaart
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan behoud populatie regio
Rivierengebied van ten minste 130 vogels (maandgemiddelde).
Aantallen pijlstaarten zijn niet van nationale of internationale betekenis. Tot 1985 zijn
aantallen afgenomen, daarna fluctuerend met een licht positieve tendens. Handhaving
huidige situatie is voldoende, want er is geen landelijke herstelopgave.
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A056
Doel
Toelichting

A059
Doel
Toelichting

A068
Doel
Toelichting

A094
Doel
Toelichting

A103
Doel
Toelichting

A125
Doel
Toelichting

A142
Doel
Toelichting

Slobeend
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan behoud populatie regio
Rivierengebied van ten minste 400 vogels (maandgemiddelde).
Aantallen slobeenden zijn van internationale betekenis. Aantallen fluctueren
(gerelateerd aan strenge winters, verg. wintertaling), er is geen duidelijke trend.
Handhaving van de huidige situatie is voldoende, want de landelijke staat van
instandhouding is gunstig.
Tafeleend
Herstel omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan herstel populatie regio
Rivierengebied van ten minste 2000 vogels (maandgemiddelde).
Aantallen tafeleenden zijn niet van nationale of internationale betekenis. Het
aantalsverloop toont een lichte afname. Handhaving van de huidige situatie is niet
voldoende, want de landelijke staat van instandhouding is ongunstig en binnen het
landelijke aantalsverloop is de afname in het rivierengebied relatief sterk.
Nonnetje
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan behoud populatie regio
Rivierengebied van ten minste 50 vogels (maandgemiddelde).
Aantallen nonnetjes zijn niet (meer) van nationale of internationale betekenis. Ondanks
grote fluctuaties zowel op lange termijn als recent is er sprake van een significant
negatieve trend. Handhaving van de huidige situatie is voldoende, want de
internationale populatieomvang neemt toe en de landelijk matig ongunstige staat van
instandhouding heeft vooral betrekking op de situatie in het IJsselmeergebied.
Visarend
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan behoud populatie regio
Rivierengebied.
Aantallen visarend zijn niet van nationale of internationale betekenis. Aantallen
fluctueren. Handhaving van de huidige situatie is voldoende, want de landelijke staat
van instandhouding is gunstig.
Slechtvalk
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan behoud populatie regio
Rivierengebied.
Aantallen slechtvalken zijn niet van nationale of internationale betekenis. Data zijn nog
niet geschikt voor trendanalyse, maar aantallen lijken stabiel. Handhaving van de
huidige situatie is voldoende, want de landelijke staat van instandhouding is gunstig.
Meerkoet
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan behoud populatie regio
Rivierengebied van ten minste 10.000 vogels (maandgemiddelde).
Aantallen meerkoeten zijn niet van nationale of internationale betekenis. Het
aantalsverloop toont een optimum rond begin jaren tachtig, daarna een afname.
Handhaving van de huidige situatie is voldoende, want er is geen landelijke
herstelopgave.
Kievit
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan behoud populatie regio
Rivierengebied van ten minste 8000 vogels (maandgemiddelde).
Aantallen kieviten zijn niet (meer) van nationale of internationale betekenis.
Aanvankelijk fluctuerend, maar in de jaren negentig zijn aantallen afgenomen.
Handhaving van de huidige situatie (populatie) is voldoende, want er is geen landelijke
herstelopgave.
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A156
Doel
Toelichting

A160
Doel
Toelichting

Grutto
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan behoud populatie regio
Rivierengebied van ten minste 700 vogels (maandgemiddelde).
Aantallen grutto’s zijn niet van nationale of internationale betekenis. Aantallen zijn
sterk fluctuerend, met een significant negatieve trend, zowel op lange termijn als recent.
Handhaving van de huidige situatie is voldoende ondanks een matig ongunstige staat
van instandhouding en een negatieve internationale populatietrend, omdat de trend
vooral gestuurd wordt door ontwikkelingen in de omstandigheden voor broedvogels.
Wulp
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan behoud populatie regio
Rivierengebied van ten minste 600 vogels (maandgemiddelde).
Aantallen wulpen zijn niet van nationale of internationale betekenis. In de jaren tachtig
zijn aantallen toegenomen, daarna fluctuerend zonder duidelijke trend. Handhaving van
de huidige situatie is voldoende, want landelijke staat van instandhouding is gunstig.

Aanvullende doelen
Broedvogels
A156
Grutto)
Doel
Behoud van omvang en kwaliteit leefgebied en behoud van huidige sleutelpopulatie van
ten minste 100 paren.
Toelichting Recente tellingen wijzen op een populatie van circa 100 paren.

Synopsis
Habitattypen
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het gebied in NL
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Broedvogelsoorten

Landelijke staat
van
instandhouding

Rel. bijdrage van
het gebied aan de
NL pop.

Doelstelling
leefgebied

Doelstelling
populatie
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Landelijke staat van
instandhouding

Rel. bijdrage van
het gebied aan de
NL pop.

Doelstelling
leefgebied

Doelstelling
populatie

Niet-broedvogelsoorten
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