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Arnhem, 7 januari 2017
betreft: Wulpen bedreigd door windmolens op Koningspleij-Noord

Geachte lezer,
In de regio Arnhem bevinden zich op twee plekken in het winterseizoen slaapplaatsen van honderden
Wulpen. Dit is op de kop van de Nieuwe Haven en de Hondsbroekse Pleij bij Westervoort. Tussen beide
plekken ligt de Koningspleij, waar gemeente Arnhem een ontwikkeling met zonnepanelen en windmolens
mogelijk wil maken.

De Vogelwerkgroep Arnhem e.o. heeft in de afgelopen jaren deze vogels nauwlettend gevolgd in hun
gedrag en verspreiding. De Wulp (Numenius arquata) is een bedreigde wintergast (bijlage 1) die tussen
september en april in groepen van circa 700- 900 vogels aan beide kanten van de Koningspleij haar
slaapplaatsen heeft. De Wulpen vliegen tussen beide plekken heen en weer, tijdens de schemering maar
geregeld ook 's nachts. Dit gebeurt in grote groepen, die zich een breed front van 200-300 meter op een
vlieghoogte van ongeveer 50-75 meter verplaatsen (bijlage 2).

foto Jan Bernardus, Wulpen bij de Hondsbroekse Pleij 2014

De Wulp is bovendien een schuwe vogel, die gevoelig is voor verstoringen in de omgeving. Zowel van de
plaatsing van de vier windturbines als van de aanleg van het zonneveld verwachten wij nadelige effecten op
de aanwezige Wulpen in Arnhem.
Wij hebben op de uitgebrachte Passende Beoordeling in een eerder stadium al onze kritiek geformuleerd
(zie bijlage 3). Daarin onderbouwen wij dat een significant negatief effect op het behalen van de
instandhoudingsdoelen voor de Wulp zeer waarschijnlijk is. De voorgestelde mitigerende maatregel
(stilstandvoorziening) is o.i. niet toereikend. Wij pleiten derhalve voor verder onderzoek naar
bovengenoemde aspecten.
Wij verzoeken u om de vergunningverlening rondom dit project nauwlettend te volgen en Gedeputeerde
Staten te vragen om verder onderzoek te (laten) doen naar de effecten van de geprojecteerde
windturbines en het zonneveld op de populatie Wulpen.
Uw inhoudelijke reactie op dit schrijven ontvangen wij graag vóór 20 januari 2017, vanwege het
vergunningstraject omtrent de plaatsing van de windmolens.
Met vriendelijke groet,
Vogelwerkgroep Arnhem e.o.
dr. Dick van Dorp
voorzitter

ing. Alco van der Marel
penningmeester
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Inleiding
Wulpen komen buiten het broedseizoen in grote getalen in de regio Arnhem voor (Denters 1984,
Klaassen 1998, van Dorp 2014). Ze zijn trouw aan de slaapplaatsen in deze regio, ook al is het
landschap door verstedelijking en natuurontwikkeling in de achterliggende decennia sterk veranderd.
In de winter van 2013-2014 verbleven hier tussen 700 en 900 wulpen, met een uitschieter naar 1200
Wulpen. Dergelijke aantallen benadrukken het grote belang van deze regio voor overwinterende
Wulpen in het binnenland.
De vraag in dit artikel is of er tussen jaren sprake is van dynamiek in het gebruik van slaapplaatsen
van Wulpen en met welke factoren dit samenhangt. Kennis van deze factoren is van belang bij het
beoordelen en zo nodig inpassen van ruimtelijke ontwikkelingen zoals de ontwikkeling van een
klimaatbuffer of het plaatsen van windmolens.
Methoden
In de afgelopen drie jaar heb ik in de regio Arnhem regelmatig Wulpen op hun slaapplaatsen geteld
en deze waarnemingen steeds als “slaapplaats” ingevoerd op waarneming.nl. In totaal zijn tussen 1
mei 2013 en 1 mei 2016 204 tellingen (2013-14: 86, 2014-15: 72 en 2015-16: 46) uitgevoerd. Daarvan
zijn er in deze periode 179 (88%) door mijzelf gedaan; de overige tellingen zijn van leden van de VWG
Arnhem e.o. (een deel van de tellingen is ook ingevoerd op www.sovon.nl). Bij een groot aantal
waarnemingen heb ik aanvullende informatie over vliegrichting, gedrag e.d. geplaatst. Hoewel er niet
strikt systematisch (bijv. wekelijks) is geteld, is het grote aantal tellingen waardevol en voldoende
illustratief voor de verschillen tussen de jaren. Naast waarnemingen van Wulpen op hun
slaapplaatsen zijn er door allerlei waarnemers overdag natuurlijk ook vaak Wulpen gezien. Deze
overige waarnemingen (genoteerd als ter plaatse, foeragerend, rustend etc.) zijn in deze 3-jarige
periode weergegeven op een plotkaart. Op de data van de landelijke tellingen zijn de verschillende
slaapplaatsen door meerdere leden van de VWG Arnhem e.o. simultaan geteld.
Resultaten
Voedselgebieden
Overdag houden Wulpen zich op in groepen van enkele tientallen tot honderden exemplaren in de
uiterwaarden rondom de IJsselkop en stroomafwaarts tot voorbij Westervoort (figuur 1). Hier zoeken
de Wulpen bij voorkeur hun voedsel, waarschijnlijk omdat het bodemleven daar rijker is en het
voedsel makkelijker te bemachtigen is dan in de binnendijks gelegen komgebieden. Bij het Looveer
en ook verder stroomafwaarts langs de IJssel en binnendijks in het Lathumse en Duivensche Broek zie
je regelmatig foeragerende Wulpen. Nog verder zuidelijk (Loowaard) en westelijk (Meinerswijk) zijn
de extensief jaarrondbegraasde uiterwaarden voor Wulpen niet interessant omdat het open
weidelandschap daar plaatsgemaakt heeft voor ruigtes en struwelen (van Hoorn 2014). Tijdens
slaapplaatstellingen in de Havikerwaard en Zwarte Schaar van Aalscholver en Grote Zilverreiger zijn

vaak enkele groepjes Wulpen gezien naar ZW vliegend (med. Jan Schoppers). Deze foerageren verder
stroomafwaarts langs de IJssel en binnendijks in de regio Steenderen (www.sovon.nl).

Figuur 1. Plotkaart van alle waarnemingen van Wulpen tussen 1-5-2013 en 1-5-2016 en de ligging van de
slaapplaatsen in de regio Arnhem (sterren in verschillende kleuren, zie figuur 2 voor toelichting). Bron:
www.waarneming.nl

Slaapplaatsen
’s Nachts zijn de Hondsbroekse Pleij bij Westervoort en de landtong van de Nieuwe Haven bij
Arnhem veruit de twee belangrijkste slaapplaatsen. Tellingen in het winterhalfjaar in de periode
2013-2016 laten het volgende patroon zien (figuur 2). In de nazomer en herfst is door de relatief lage
waterstanden van de IJssel de Hondsbroekse Pleij (HPL) aanvankelijk de favoriete slaapplaats. Dit
duurt tot medio november en december wanneer winterganzen de slaapplaatsen gaan bevolken. De
periode daarna is de slaapplaats op de landtong van de Nieuwe Haven (NH) bijzonder aantrekkelijk.
Zo nu en dan slapen ze ook in de nevengeul van de Bakenhof en aan de Malburgense kant van de
Neder-Rijn. Echter, bij waterstanden boven 9.50 m +NAP bij IJsselkop wordt deze slaapplaats niet
langer gebruikt. Wulpen wijken uit dan naar de hoge delen van de oeverwal en kribben verder
stroomopwaarts. In het voorjaar is met name het Plasje in de Velperwaarden (bij Velp) van belang
tijdens de voorjaarstrek, vaak samen met doortekkende Regenwulpen.

Figuur 2. Verloop van de aantallen Wulpen op zeven slaapplaatsen in de regio Arnhem van 2013-16.

Pendelroutes
Tussen deze voedselgebieden en de verschillende slaapplaatsen onderhouden Wulpen dagelijks
pendelbewegingen op een hoogte van 50-100 m (figuur 3). Doorgaans vliegen ze via de kortste
routes omdat dit de minste energie kost. De avondtrek is geconcentreerd als één groep over een
breed front van 200-300 m. Daarentegen verloopt de ochtendtrek gespreid en in klein groepjes.
Kenmerkend is dat deze routes door veranderde omstandigheden binnen een seizoen, maar ook
tussen de seizoenen (jaren) veranderen. Voor Wulpen liggen de verschillende slaapplaatsen op
slechts enkele minuten vliegen van elkaar. Als de ene slaapplaats niet gunstig genoeg is, dan vliegen
ze gewoon door naar de volgende slaapplaats. Hun keuze voor een bepaalde slaapplaats wordt
bepaald door een aantal factoren.

avondtrek

ochtendtrek
Figuur 3.
Schematische weergave - op basis van de tellingen tussen 2013-2016 - van de geconcentreerde slaaptrek vanaf
de voorverzamelplaats(en) naar de slaapplaats op de Nieuwe Haven (boven) en gespreide ochtendtrek (onder)
vanaf de slaapplaats op de Nieuwe Haven naar de foerageergebieden aan de oostzijde van de Pleijroute
(A325). De vier turbines zijn weergegeven met hun vermijdingafstand van 400 m (Bron: Gymesi & Heunks,
2016 in lit.) (rode cirkels).

Invloeden op slaapplaatskeuze
Uit het grote aantal tellingen komt een onderbouwd idee naar boven van de factoren die van invloed
zijn op de slaapplaatskeuze door Wulpen.
Waterstand in de rivier de IJssel en Neder-Rijn
Veruit de belangrijkste factor is de waterhoogte in de rivier. Elk jaar is anders en laat een eigen
verloop zien (figuur 4). Wulpen reageren sterk op de waterhoogte van de rivier en op veranderingen
die snel kunnen optreden (tot zelfs meerdere decimeters in één etmaal). In de nazomer en herfst is
de waterstand in de rivier door het toenemende neerslagtekort in het stroomgebied relatief laag: bij
het meetpunt IJsselkop schommelt de stand tussen 7.0 en 8.5 m +NAP. Binnen deze range is de
Hondsbroekse Pleij zeer geschikt als slaapplaats. Het profiel van de zandige oever is zeer flauw (c.
1:100) waardoor alle Wulpen in een grote groep met de pootjes in het water kunnen overnachten.
Zodra de waterstand echter boven 8.5 m +NAP komt, loopt door rivierkwel de zandwinplas vol met
water en wordt de oever smaller, dieper en minder aantrekkelijk voor slapende Wulpen. Zij wijken
daarop uit naar de landtong bij de Nieuwe Haven en slapen dan op de basaltglooiing. Tijdens
hoogwater met nog hogere rivierstanden (in 2015 en 2016 boven 10.0 m +NAP) is slapen ook op de
Nieuwe Haven niet meer mogelijk. Ze wijken dan stroomopwaarts uit naar de hoge delen van de
oeverwal op de Koningspleij en ten oosten van de IJsselkop. Zelfs op kribben wordt dan met
honderden tegelijk overnacht (situatie februari 2016).

Figuur 4.
Jaarlijks verloop van de waterstanden (in m +NAP) bij IJsselkop. Bron: Rijkswaterstaat.

Storm en vorst
Bij stormachtige noordwestenwind (Bf 8 of meer) gebruiken Wulpen de slaapplaats op de landtong
niet meer, omdat wind en golfslag dan vrijwel loodrecht op de basaltglooiing staan te beuken en ze
dan te veel energie verliezen. Ze zoeken dan plekken op met meer beschutting. Bij vorst (en zeker
tijdens ijsdagen) foerageren Wulpen op, naast of zo dichtbij mogelijk van de plek waar ze
overnachten (eigen waarneming). Op deze wijze verspillen ze zo weinig mogelijk energie met het
pendelen tussen deelgebieden.
Grote aantallen winterganzen
Na de komst van de eerste groepen winterganzen (voornamelijk Kolganzen) begin november moeten
Wulpen de slaapplaats vaak delen met winterganzen. Groepen van honderden ganzen strijken dan zo
nu en dan neer op de plas. De nogal schuwe Wulpen gaan de concurrentie om veilige, rustige plekken
met winterganzen liever uit de weg. De omslag van slapen op HPL naar NH was in 2013 in week 46, in
2014 in week 47 en in 2015 pas veel later in week 52. Deze omslag heeft waarschijnlijk mede met de
massale komst van winterganzen te maken.
Verstoring door mensen
De kermis van Westervoort wordt gehouden in het eerste weekend van oktober en duurt vier dagen.
Wulpen houden kennelijk niet van de licht- en geluidhinder als gevolg van dit evenement en slapen
dan tijdelijk elders (in 2013 en 2014 op de Nieuwe Haven, maar in 2015 aan de andere zijde t.o.
IJsseloord). De woensdag na de kermis waren de Wulpen weer terug! Het komt ook geregeld voor
dat hondenuitlaters hun hond niet aan de lijn houden, maar vrij door de uiterwaard laten rennen.
Ook daar zijn Wulpen in de ochtend- en avondschemering niet van gediend. Bij verstoring vliegen ze
terstond op richting de Nieuwe Haven. Op deze landtong is de kans op verstoring minimaal omdat
het terrein door een groot hek hermetisch is afgesloten voor publiek.
Verstoring door predatoren
De reden dat Wulpen graag met hun pootjes in het water staan te slapen is waarschijnlijk de angst
voor predatie. Vossen zijn bepaald geen uitzondering in de regio; op drie slaapplaatsen heb ik een of
meerdere keren vossen waargenomen!
Is er toekomst voor Wulpen in de IJsseluiterwaarden?
Wat betekenen deze bevindingen voor het voortbestaan van de populatie Wulpen in de regio
Arnhem? Er zijn twee ruimtelijke ontwikkelingen die een ernstige bedreiging gaan vormen voor de
populatie Wulpen in de IJsseluiterwaarden.
Het eerste plan is het uitvoeringsplan voor een Rivierklimaatpark IJsselpoort dat in 2014 is
ontwikkeld op initiatief van de gemeente Westervoort, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.
Uitvoering van dit plan betekent meer ruimte voor riviergebonden natuurwaarden en een betere
toegankelijkheid voor bewoners. Gevolg hiervan is dat - in combinatie met natuurgerichte recreatie geschikte foerageergebieden in de uiterwaarden voor Wulpen definitief zullen verdwijnen.

Bron: Windpark Koningspleij

Het tweede plan is het voornemen van de gemeente Arnhem om het bestemmingsplan van de
Koningspleij-Noord te wijzigen van een agrarische bestemming naar een industriebestemming.
Onderdeel hiervan is de opwekking van duurzame energie door middel van een zonneveld en vier
windmolens op de Koningspleij-Noord langs de Pleij-route (N325). Dit plan vormt een ernstige
bedreiging voor de populatie Wulpen, omdat de geplande windmolens loodrecht op de pendelroutes
van de Wulpen staan.
Tegenwoordig bestaat de Arnhemse populatie uit 700 - 900 vogels wat vrijwel gelijk is aan de
instandhoudingsdoelstelling van 850 wulpen (buiten het broedseizoen) in het gehele Natura-2000
gebied de Rijntakken. Het totaal aantal slapende vogels in de Rijntakken ligt waarschijnlijk tussen de
1900-2900. Dat geeft aan dat de slaapplaats op de Koningspleij en omgeving een belangrijk aandeel
vormt. De verwachting is echter dat door bovenstaande ontwikkelingen zowel de voedselgebieden
als de slaapplaatsen in de regio Arnhem steeds minder aantrekkelijk worden. Waardoor de Wulp als
wintergast uit de regio Arnhem zal afnemen. Dat mag niet gebeuren!
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Velp, 25 november 2016

Reactie op de Passende Beoordeling Windpark Koningspleij
Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Arnhem wil naast het bestaande
bedrijventerrein Kleefse Waard een nieuw bedrijventerrein Koningspleij-Noord ontwikkelen.
Onderdeel van deze gebiedsontwikkeling is het plaatsen van vier windturbines langs de Pleijweg
(N375). Hieraan gaat een uitgebreid milieuonderzoek naar o.a. mogelijke effecten op natuurwaarden
vooraf (Commissie MER 2014).
In juni 2016 is een Natuurtoets over mogelijke effecten op natuurwaarden afgerond (Kruijt & Heunks
2016). Hieruit bleek dat het windpark Koningspleij-Noord geen significant negatieve effecten heeft
op vogelsoorten in het Natura2000-gebied de Rijntakken. Echter, in cumulatie met een windpark in
Kampen bleek dat er een passende beoordeling moest worden uitgevoerd t.a.v. de
instandhoudingsdoelstelling van de Wulp.
De Wulp is de grootste steltloper van ons land en komt in het plangebied buiten het broedseizoen veel
voor in groepen van enkele honderden vogels. Verschillende gebieden worden door wulpen gebruikt
als foerageergebied en/of slaapplaats en liggen deels binnen het Natura2000-gebied de Rijntakken.
De Wulp en de gebieden binnen de Rijntakken zijn beschermd op grond van de
Natuurbeschermingswet 1998. Voor de Rijntakken geldt de instandhoudingsdoelstelling van 850
wulpen (internetbron 1).
Deze passende beoordeling is op 20 september 2016 gepubliceerd (Gyimesi & Heunks 2016). Om de
negatieve effecten van het windpark op de Wulp terug te brengen worden de drie zuidelijke
windmolens op bepaalde momenten stilgezet in de periode 1 september – 31 maart. Dit is de
periode dat Wulpen in de omgeving van Windpark Koningspleij aanwezig zijn. Deze zogenaamde
stilstandsvoorziening moet in deze periode worden toegepast ’s ochtends van een half uur voor tot
een half uur na zonsopkomst en ’s avonds van zonsondergang tot 1 uur daarna. Toepassing van deze
maatregel is noodzakelijk om de additionele sterfte als gevolg van de realisatie van het
windmolenpark minder dan 1% van de natuurlijke sterfte in het Natura 2000-gebied van de
Rijntakken te laten zijn.

Windmolens kunnen in principe drie soorten van effecten hebben op vogels. Het gaat om (1)
slachtoffers ten gevolge van aanvaring met turbines tijdens de seizoenstrek, foerageertrek of
slaaptrek, (2) de barrièrewerking voor vliegende vogels en (3) de verstoring van broed-, slaap- en
foerageergebieden. Om dergelijke effecten te kunnen verzachten worden mitigerende maatregelen
voorgesteld.
Vogelwerkgroep Arnhem e.o. heeft kennis genomen van de passende beoordeling. Zij is gezien haar
statuten belanghebbende in deze kwestie vanwege de mogelijke negatieve effecten op vogels, in het
bijzonder de Wulp. Zij heeft veel ervaring opgedaan met deze soort door o.m. regelmatig de
slaapplaatsen in het gebied te tellen (van Dorp, 2014, 2016). Ons doel is de duurzame
instandhouding van de populatie Wulpen in de regio Arnhem.
De VWG Arnhem e.o. ziet in de opgestelde passende beoordeling een drietal tekortkoningen:
1. De slaapplaatsfunctie van het gebied is niet getoetst
2. De barrièrewerking van de lijnopstelling is niet onderzocht
3. De voorgestelde mitigerende maatregel is niet toereikend
1.

De slaapplaatsfunctie van het gebied is niet getoetst

In het Aanwijzingsbesluit (tabel op blz. 79) staat dat het gebied de Rijntakken voor de Wulp een
functie als foerageergebied én als slaapplaats heeft. Beide functies zijn ook voor het plangebied en
directe omgeving van kracht.
In het plangebied bevinden zich op 3-5 minuten vliegafstand van elkaar enkele slaapplaatsen van
Wulpen waarvan de Hondsbroekse Pleij en Nieuwe Haven de belangrijkste zijn. Tezamen vormen ze
de grootste slaapplaats van Wulpen in het Natura2000-gebied de Rijntakken (bron: Sovon).
De foerageergebieden liggen dichtbij in de uiterwaarden van IJssel en Neder-Rijn. Tussen
foerageergebieden en slaapplaatsen wordt dagelijks gependeld (zie figuur 1). Feitelijk is het één
populatie die gebruik maakt van de op dat moment beschikbare foerageergebieden en
slaapplaatsen. De keuze van de slaapplaats hangt in belangrijke mate af van de waterstand in de
IJssel, de mate van verstoring en concurrentie op de slaapplaats met winterganzen.
De instandhoudingsdoelstelling voor het gehele gebied bedraagt 850 vogels, terwijl het gemiddelde
aantal wulpen op de slaapplaatsen in de omgeving van het plangebied 650 wulpen bedraagt. Dit
onderstreept het grote belang van dit gebied voor deze soort.
In de passende beoordeling is berekend dat de voorgestelde stilstandvoorziening voldoende
zekerheid biedt dat de extra sterfte voor de populatie wulpen binnen de Rijntakken minder dan 1%
bedraagt. Dat kan zo zijn, maar men heeft verzuimd de effecten van het windpark op de
slaapplaatsfunctie van het gebied expliciet te toetsen.
Wij sluiten niet uit dat als gevolg van de barrièrewerking van het windpark (zie 2) de slaapplaats op
de Nieuwe Haven wordt verlaten en dat derhalve de instandhoudingsdoelstelling gevaar loopt.

2.

De barrièrewerking van de lijnopstelling is niet onderzocht

Wulpen houden een zekere afstand tot draaiende turbines. In de passende beoordeling wordt een
afstand waarover foeragerende wulpen turbines mijden van 400 m. aangehouden (p. 34). Wij gaan
ervan uit dat deze verstoringsafstand ook geldt voor vliegende wulpen.
Er wordt in het rapport geconcludeerd dat er door de onderzochte configuratie geen sprake is van
barrièrewerking (p. 37). Het is echter een conclusie die nergens wordt onderbouwd. Barrièrewerking
is juist in dit geval zeer relevant (zie figuur 1) en het is merkwaardig dat dit niet is onderzocht.
Wij betwijfelen of wulpen in het bewuste plangebied om de lijnopstelling heen of - nog lastiger tussen de turbines door zullen vliegen. Erom heen vliegen kost meer energie, wat zeker in de
winterperiode mogelijk leidt tot extra sterfte die meer is dan de 1% additionele sterfte. Er
tussendoor vliegen is vrijwel onmogelijk, gezien de onderlinge afstand en hoogte van de turbines en
gezien het feit dat wulpen doorgaans in een breed front (200-300 m) en op een hoogte van 50-75 m
vliegen. Het valt niet uit te sluiten dat wulpen de slaapplaats op de Nieuwe Haven bij de voorgestelde
lijnopstelling gaan mijden. Hierdoor kan de instandhoudingsdoelstelling voor de Wulp van het gebied
de Rijntakken gevaar lopen.
3.

De voorgestelde mitigerende maatregel is niet toereikend

Ten slotte is het de vraag of de voorgestelde mitigerende maatregel (de stilstandvoorziening)
voldoende zekerheid biedt dat de additionele sterfte <1% van de natuurlijke sterfte blijft gedurende
de levensduur van het windpark. Probleem hierbij is dat het onderzoek zich beperkt heeft tot één
seizoen waarbinnen zes veldbezoeken zijn uitgevoerd. Het referentiekader van de VWG Arnhem e.o.
bestaat uit ruim 200 tellingen van wulpen op slaapplaatsen in de periode mei 2013 tot mei 2016 (van
Dorp 2016 en zie waarneming.nl).
Wij achten de aannames die achter de stilstandvoorziening zitten niet geldig om de volgende
redenen:
De periode van 1 september t/m 31 maart is te kort. Wulpen zijn in dit gebied tegenwoordig
al ruim voor 1 september aanwezig. De aantallen nemen vanaf 15 juli toe. Regelmatig houden zich in
de maand augustus al groepen van >300 wulpen op in het gebied. De stillegging zou derhalve moeten
worden uitgebreid met twee maanden tot veiligheidshalve 1 juli t/m 31 maart.
De vierde meest noordelijke turbine moet ook worden stilgezet. Je kan op basis van een kleine
steekproef van 6 veldbezoeken niet concluderen dat het aantal passages langs de noordelijke turbine
verwaarloosbaar is (p. 41). Dit is niet het geval. Ook kan niet worden uitgesloten dat wulpen in het
donker gebruik maken van deze route. De noordelijke turbine dient ook te worden uitgeschakeld net
als de andere drie.
De tijdsduur van stilleggen is te kort. ’s Ochtends een half uur voor tot een half uur na
zonsopkomst worden de turbines stilgezet. In de praktijk zit er nogal wat variatie in de start en duur
van de ochtendtrek (van Dorp 2014). Tijdens vorstperiodes, periodes met harde wind of regen start
de ochtendtrek later en duurt langer dan een half uur na zonsopkomst. Blijven de turbines onder
dergelijke condities dan langer stil (wie bepaalt dat?) of moeten de wulpen om de lijnopstelling heen
vliegen (doen ze dat?). Er is verzuimd om de effecten van deze variatie op de additionele sterfte te
toetsen.
Ook in het duister vindt er uitwisseling tussen slaapplaatsen plaats. Uit slaapplaatstellingen ’s
avonds en de daarop volgende ochtend is gebleken dat er in de nachtelijke uren (dus buiten de uren

dat de turbines worden stilgezet!) uitwisseling plaatsvindt tussen de verschillende slaapplaatsen.
Daar zijn verschillende redenen voor: verstoring door predators (vos), door dicht onder de oever
varende schepen, maar ook door riviervissers / wandelaars in de uiterwaarden. Treedt er eenmaal
verstoring op dan vliegt de groep in zijn geheel op en verplaatst zich vervolgens in het duister naar
een andere slaapplaats. In de passende beoordeling ontbreken gevoeligheidsanalyses waarbij
frequentie en percentage zijn gevarieerd. Het geeft geen inzicht in hoe belangrijk deze variatie is en
wekt geen vertrouwen dat de voorgestelde stilstandvoorziening tegemoet komt aan de gestelde
criteria.
Conclusies
De conclusie van het BuWa-rapport op p. 43 dat een significant negatief effect op het behalen van de
instandhoudingsdoelen voor de Wulp met zekerheid kan worden uitgesloten mag op basis van de
beschikbare gegevens en analyses niet worden getrokken.
Ook de voorgestelde mitigerende maatregel (stilstandvoorziening) is niet toereikend.
Wij pleiten derhalve voor een nieuw onderzoek naar bovengenoemde aspecten.

dr. Dick van Dorp (voorzitter Vogelwerkgroep Arnhem e.o.)
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“A160 Wulp Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van gemiddeld 850
vogels (seizoensgemiddelde). Toelichting Het gebied heeft voor de wulp met name een functie als foerageergebied en als
slaapplaats. De populatiegrootte vertoont een doorgaande toename. Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de
landelijk gunstige staat van instandhouding”.
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Figuur1.
Schematische weergave - op basis van de tellingen tussen 2013-2016 - van de geconcentreerde slaaptrek vanaf
de voorverzamelplaats(en) naar de slaapplaats op de Nieuwe Haven (avondtrek, boven) en gespreide
ochtendtrek (ochtendtrek, onder) vanaf de slaapplaats op de Nieuwe Haven naar de foerageergebieden aan
de oostzijde van de Pleijroute (A325). De vier turbines zijn weergegeven met hun vermijdingafstand van 400 m
(rode cirkels).

