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Geachte raadsleden, 

Als vogelwerkgroep "de Oude IJsselstreek" willen wij U, middels onderstaande zienswijze, erop wijzen dat wij ons 
als vogelwerkgroep grote zorgen maken omtrent beschermde flora en fauna bij het initiatief voor het 
windmolenpark in Netterden. Wij denken dan ook aan te kunnen tonen dat er bij dit initiatief onvoldoende 
rekening wordt gehouden met vernoemde (beschermde) flora en fauna. 

Voqelwerkgroep "de Oude IJsselstreek" 
De vogelwerkgroep is opgericht in 1983 en is een onderdeel van het IVN (Vereniging voor Natuur-en 
milieueducatie) afdeling De Oude IJsselstreek. Het doel van het IVN is: mensen bewuster maken van de natuur 
om ons heen en in het geval van de vogelwerkgroep geldt dit met name voor de ornithologie. Wij organiseren 
excursies, cursussen en voeren diverse vogelonderzoeken en vogeltellingen voor diverse instanties uit. Tevens 
adviseren wij over vogels bij ruimtelijke ontwikkelingen en beheer van groen. 
In dit verband zijn wij onder andere betrokken geweest bij de natuurontwikkeling bij de zand- en grind winningen 
in Netterden. 

Conclusie uit het natuuronderzoek in het kader van de MER 
Hierbij wordt volgens onze visie voorbarig de conclusie getrokken dat de realisatie van het windmolenpark geen 
belemmering zou vormen voor de omringende flora en fauna. Er zijn echter een aantal bijzondere en beschermde 
natuurwaarden aanwezig in de directe omgeving van het plangebied, die mogelijk ernstige schade ondervinden. 
Deze worden niet genoemd in de M E R rapportage. 

1. Bruine kiekendief 
In dit verband willen wij U erop attenderen dat bij de Omsteg sinds een aantal jaar de bruine kiekendief met 
succes broedt. De vogels broeden in het rietmoeras in de zuidoosthoek van de plas. De aanwezigheid van een 
broedgeval van deze verstoringsgevoelige soort is met name te danken aan de gerealiseerde natuurontwikkeling 
bij deze voormalige zandwinplas en de ontstane rust dankzij de gedeeltelijke afsluiting voor publiek van dit 
gebied. De vogels gebruiken de omgeving van de Omsteg als foerageergebied, waardoor zij extra kwetsbaar zijn 
voor ruimtelijke ontwikkelingen in de directe omgeving. De vogels jagen in het agrarisch gebied rondom de 
Omsteg onder andere over akkers, graslanden, bermen, sloten, heggen en ruigten. 

VOGELBESCHERMING NEDERLAND: 

De bruine kiekendief is in Europa vooral een broedvogel van de laagvlaktes en delta's. Het aantal wordt 
geschat op hooguit 140.000 paar. De moerasrijkste landen van Europa herbergen de meeste bruine kieken. 
Rusland telt 40.000-60.000 paar, Oekraïne 13.800-23.600 paar. Nederland neemt in Noordwest-Europa een 
belangrijke plaats in voor de bruine kiekendief, met naar schatting 1300-1450 paren aan het einde van de 
jaren negentig. De Oostvaardersplassen, de Lauwersmeer, de Biesbosch en de Wieden waren rond 1980 de 
belangrijkste broedgebieden van Nederland, maar naderhand werden de Waddeneilanden steeds belangrijker. 
In vergelijking met andere roofvogels broedt een groot deel van de Nederlandse bruine kiekendieven in Natura 
2000-gebieden: zo'n 48 %. Alleen dat van de inmiddels zeer schaarse blauwe kiekendief is hoger. De 
verspreiding van de bruine kiekendief in Nederland is geconcentreerd in het lage deel van Nederland en sluit 
naadloos aan bij dat in Noord- en Oost-Duitsland, Polen, Wit-Rustand en Oekraïne. 

De bruine kiekendief is regionaal een "zeer" zeldzame broedvogel. De soort broedt uitsluitend in rietmoerassen. 
Een bekende, stabiele broedlocatie in deze regio is het Rijnstrangengebied. Daarnaast broedt de soort ook 
sporadisch bij Doesburg en voorheen ook in het Waalse Water. Het betreft steeds zéér lage aantallen. Vanwege 
het regionaal en internationaal belang (zie kadertekst Vogelbescherming Nederland) van het broedsucces van 
deze soort is het belangrijk dat verstoring, verslechtering van het leefgebied of zelfs slachtoffers door windmolens 
voorkomen wordt Wij zouden graag onderbouwd zien hoe de initiatiefnemers bovenstaande negatieve effecten 
voorkomen. 

2. Trekvogels en overwinteraars 
Daarnaast is de Omsteg en het naastgelegen Azewijnse Broek een belangrijk foerageergebied, pleisterplaats en 
slaapplaats voor diverse trekvogels en overwinteraars. Het gebied heeft geen beschermde status, maar er komen 



diverse beschermde vogelsoorten, in grote aantallen gedurende de trekperiode en de winterperiode. Inmiddels 
zijn er door ons meer dan 220 vogelsoorten vastgesteld. 

Voor een aantal soorten heeft Nederland een internationaal verantwoordelijkheid als pleisterplaats, broedgebied 
en/of overwinteringsgebied. Het gaat met name om grote aantallen kolganzen, grauwe ganzen, brandganzen, 
meeuwen, diverse eendensoorten en diverse steltlopers als kievit, grutto, wulp en tureluur. Een deel van deze 
soorten gebruikt ook de omgeving van de plassen als foerageergebied. In de MER rapportage wordt, ons inziens, 
het belang van beide zandwinplassen als leefgebied voor vogels niet voldoende onderstreept. Het effect van de 
realisatie van het windmolenpark kan negatieve gevolgen hebben voor de aanwezige vogelsoorten: verstoring 
van foeragerende of rustende vogels, slachtoffers gedurende de (nachtelijke) migratievluchten van vogels, 
vliegbewegingen van/naar het N S G Hetter-Millinger Bruch en verslechtering van het leefgebied. Wij zouden graag 
onderbouwd zien hoe het belang van de Omsteg en het Azewijnse Broek voor trekvogels en overwinteraars niet 
verslechtert door de realisatie van het windmolenpark. 

3. Roofvogeltrek noord-zuid 
Deze route onderscheidt zich in een westelijke en een oostelijke variant. De westelijke variant gaat vanaf 
Scandinavië via Nederland, Frankrijk, Spanje, Marokko naar de Afrikaans landen onder de Sahara. 
Het plangebied voor het windmolenpark ligt in een belangrijke trekroute van roofvogels. Bij de Eltenberg, ten 
westen van het plangebied, ligt een belangrijke telpunt van roofvogeltrek. Hier concentreren de trekkende 
roofvogels zich vanwege het hoogteverschil dat de stuwwal met zich meebrengt (thermiek). Het plangebied ligt op 
deze trekroute. Ook bij de zandwinplassen verblijven elk jaar tijdelijk roofvogels als visarend, buizerd, wespendief, 
sperwer, boomvalk en slechtvalk. Windmolens op deze trekroute kunnen voor slachtoffers onder de roofvogels 
zorgen. Wij zouden graag onderbouwd zien hoe negatieve effecten op overtrekkende roofvogels voorkomen 
wordt. 

4. Broedvogels 
De vogelwerkgroep is van mening dat de hoge natuurwaarde van eerder genoemde zandwin- en 
natuurontwikkelingslocaties Omsteg en Azewijnse Broek onvoldoende beschreven is in de M E R - rapportage. In 
deze gebieden broeden namelijk diverse vogelsoorten, waaronder een aantal bijzondere en/of regionaal en 
landelijk zeldzame soorten zoals blauwborst, kleine plevier, kluut, oeverloper, oeverzwaluw, spotvogel, visdief en 
zomertortel. Ook de havik, waarvan de nesten jaarrond beschermd zijn, broedt jaarlijks in het Azewijnse Broek. 
Wij zijn van mening dat onvoldoende onderbouwd is hoe negatieve effecten op de broedvogelpopulatie van deze 
gebieden wordt voorkomen. Ook zouden wij graag vernemen hoe negatieve effecten voorkomen worden op de 
bijzondere en strikt beschermde soorten in de Omsteg en het Azewijnse Broek. 

5. Dagvlinders en libellen 
Naast vogelsoorten zijn de plassen een belangrijk leefgebied voor dagvlinders en libellen, waaronder een aantal 
zeldzame soorten. In 2011 heeft de Vlinderstichting de kwaliteit van de natuur in de Omsteg onderzocht in de 
vorm van een inventarisatie naar dagvlinders, libellen en sprinkhanen. Hiervan is een onderzoeksrapport 
verschenen (Vliegenthart, A. (2011); Kwaliteit natuur na winnen van zand of grind - De Omsteg en Proefproject 
Meers. Rapport VS2011.011. de Vlinderstichting, Wageningen) De conclusie van de Vlinderstichting is dat er een 
grote soortenrijkdom is ontstaan en dat de nieuwe natuur, ontstaan door winning in agrarisch gebied, hier 
uitgegroeid is tot een ecologische stapsteen met een hoge natuurwaarde. Er zijn inmiddels 26 dagvlindersoorten 
en 40 libellensoorten aangetroffen, waaronder enkele Rode Lijstsoorten! Dagvlinders en libellen zullen 
(waarschijnlijk) geen negatieve effecten ondervinden bij de realisatie van het windmolenpark, deze bijzondere 
natuurwaarden worden echter niet genoemd in de MER-rapportage. 

Graag zien wij een MER-rapportage tegemoet waarbij onderbouwd wordt hoe de initiatiefnemers het 
windmolenpark realiseren zonder daarbij de bijzondere en beschermde (vogel)fauna in de Omsteg en het 
Azewijnse Broek te schaden, met name op bovenstaande 5 punten. 

Met vriendelijke groet, 
/ 

Gerard Jansen 
Namens het bestuur van Vogelwerkgroep IVN De Oude IJsselstreek 

(BS) Instituut v<i«i luihiutrdwatw 
en duurzaamheid 
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