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1 INLEIDING 

1.1  Aanleiding 

Van Werven Biomassa BV (hierna ‘Van Werven’) heeft het initiatief genomen tot de oprichting van een 

windmolenpark langs de N50 bij het verkeersknooppunt Hattemerbroek in de gemeente Oldebroek. Het 

betreft een locatie waar het voornemen is om vier windmolens te realiseren.  

 

In het kader van het bestemmingsplan is een milieueffectrapport (MER) opgesteld. Deze passende 

beoordeling maakt onderdeel uit van het MER.  

 

 

1.2  Doel 

Deze passende beoordeling bevat de toetsing van de aanleg en het gebruik van het windmolenpark op de 

Natuurbeschermingswet 1998 (Natura 2000). In de passende beoordeling wordt onderzocht of significant 

negatieve effecten van het plan op beschermde instandhoudingsdoelstellingen zijn uit te sluiten.  

 

 

1.3  Voortraject 

Het project is eerder (2006-2007) in procedure gebracht. Het toen door de gemeente Oldebroek 

vastgestelde bestemmingsplan is door de Raad van State vernietigd, omdat er onduidelijkheid bestond 

over de realisatie van mogelijk meer dan vier windmolens. In het verlengde van de vier windmolens was 

een plan in ontwikkeling gebracht van vijf windmolens op het grondgebied van de gemeente Kampen en 

Van Werven had het voornemen gehad om drie windmolens langs de A28 op grondgebied van de 

gemeente Hattem te ontwikkelen. De Raad van State concludeerde derhalve dat er in totaal 12 

windmolens konden worden gerealiseerd, waarmee ook een m.e.r.-plicht geldt. 

 

Inmiddels hebben de volgende ontwikkelingen zich voorgedaan: 

� De gemeente Oldebroek heeft zich (bestuurlijk) uitgesproken voor de komst van windmolens in het 

beoogde plangebied (per brief van 22 maart 2012); 

� De gemeente Kampen en de provincie Overijssel hebben zich (bestuurlijk) uitgesproken tegen de 

komst van vijf windmolens langs de N50 op Overijssels grondgebied; 

� De gemeente Kampen en de provincie Overijssel hebben laten weten de realisatie van vier 

windmolens in de gemeente Oldebroek te respecteren; 

� De provincie Gelderland ondersteunt het initiatief van Van Werven omdat het een belangrijke 

bijdrage kan leveren aan haar doelstelling ten aanzien van de realisatie van duurzame energie; 

� De initiatiefnemer Prodeon BV van 5 windmolens op het grondgebied van de gemeente Kampen 

langs de N50, heeft beroep aangetekend bij de RvS tegen het besluit van Provinciale Staten van 

Overijssel om geen medewerking te willen verlenen aan een inpassingsplanprocedure. Bovendien 

had Prodeon BV beroep aangetekend bij de RvS tegen het besluit van de raad van de gemeente 

Kampen om de herziening van het bestemmingsplan Buitengebied voor het realiseren van een 

windmolenpark, af te wijzen. De Raad van State heeft bij uitspraken van 19 december 2012 beide 

beroepen ongegrond verklaard. 
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Bovenstaande ontwikkelingen hebben er voor Van Werven toe geleid om het initiatief te houden op 4 

windmolens in de gemeente Oldebroek. De uitspraken van de Raad van State zijn aanleiding voor Van 

Werven om in het op te stellen MER ook een alternatief met 7 windmolens te onderzoeken, ondanks het 

gegeven dat het bestemmingsplan voor de realisatie van de 3 windturbines in de gemeente Hattem 

destijds (2007) niet door de raad van Hattem werd vastgesteld. 

 

1.4  Leeswijzer 

De passende beoordeling is uitgevoerd in een globale toetsing (hoofdstuk 4) en een nadere toetsing 

(hoofdstuk 5). In de globale toets wordt bepaald voor welke soorten met een instandhoudingsdoelstelling 

de geplande locatie een functie heeft, waardoor mogelijk negatieve effecten optreden. In de nadere 

toetsing wordt op de soort(en) waarvoor dit geldt ingezoomd en bepaald of een significant negatief effect 

kan optreden of is uit te sluiten. Ook wordt hier cumulatie behandeld. Hoofdstuk 6 geeft de conclusie weer. 

Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van plangebied, windmolenpark, aanleg- en gebruiksfase en potentiële 

effecten. Hoofdstuk 3 beschrijft het wettelijk kader (de Natuurbeschermingswet). 



 HaskoningDHV Nederland B.V. 

 

Passende Beoordeling Windmolenpark Hattemerbroek 11 april 2014, versie 1.0 

LW-AF20140044 - 5 - 

Openbaar      

2 GEPLANDE INGREEP 

2.1 Algemene beschrijving gebied 

Het huidige landschap van Oldebroek is het resultaat van een voortdurende ontwikkeling van een 

wisselwerking tussen het landschap en de talloze menselijke ingrepen. In eerste instantie is de abiotische 

factor (de ondergrond) bepalend geweest voor de opbouw van het landschap. In de loop van de tijd heeft 

de mens steeds sterker zijn stempel op het landschap gedrukt. 

 

De huidige ruimtelijke opbouw van de gemeente is duidelijk bepaald door het ontginningspatroon. Het 

Windmolenpark Hattemerbroek ligt in een veengebied. Vanaf de 17e en 18e eeuw zijn deze gronden door 

de aanleg van een fijnmazige slotenstructuur 'drooggelegd' en zo voor de landbouw geschikt gemaakt. Het 

land werd gebruikt als hooi- en weiland, waarbij de bebouwing veelal op pollen ligt (opgehoogde gronden). 

 

In het landschapsontwikkelingsplan Oldebroek wordt het plangebied gekenmerkt als polderlandschap. Het 

polderlandschap is ontstaan na bedijking van een waddengebied met strandwallen, veenvorming en 

zeeklei. De verkaveling is overwegend in de vorm van slagen en blokvormen. Voor de aanleg van de 

Afsluitdijk overstroomde het gebied nog regelmatig, wat heeft geleid tot de bouw van boerderijen op 

pollen.  

 

De gronden ter plaatse van het Windmolenpark Hattemerbroek zijn hoofdzakelijk ingericht voor agrarisch 

gebruik. Langs de Middeldijk, ten zuiden van het plangebied, zijn vier agrarische bedrijven gevestigd. 

 

 
Figuur 2.2. Plangebied ten westen van de A50. Het plangebied bestaat uit grasland (bron: Google 

Streetview, geraadpleegd 10 dec 2013) 
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2.2  Beschrijving windmolenpark  

Van Werven heeft het initiatief genomen tot de oprichting van een windmolenpark langs de N50 bij het 

verkeersknooppunt Hattemerbroek in de gemeente Oldebroek. Het betreft een locatie waar het voornemen 

is om vier windmolens te realiseren.  

 

 

Figuur 2.1. Kaart met plangebied en mogelijke locaties windmolens in Hattemerbroek (Bron: MER 

Hattemerbroek, 2013) 

 

In het MER wordt uitgegaan van een basisalternatief en een maximumalternatief. Voor deze passende 

beoordeling wordt één alternatief (met één variant) beoordeeld. Het basisalternatief is het alternatief zoals 

de initiatiefnemer dat voor ogen heeft ten tijde van de totstandkoming van de Notitie Reikwijdte en 

Detailniveau, omdat dit het meest waarschijnlijke alternatief is, wordt dit in de passende beoordeling 

beoordeeld. Van dit alternatief wordt de worst case variant voor Natura 2000 beoordeeld, en dat is de 

variant met de rotorbladen die het laagst reiken (hoe lager de rotorbladen reiken, hoe groter de kans op 

vogelslachtoffers). Daarom wordt uitgegaan van “variant 3”. Dit basisalternatief met variant 3 gaat uit van 

vier windmolens op het grondgebied van de gemeente Oldebroek in de zone zoals aangeven in figuur 2.3. 

Het totale elektrische opgestelde vermogen van het windmolenpark is afhankelijk van het vermogen per 

molen. Uitgaande van een vermogen van circa 3 megawatt (MW), kan een opgesteld vermogen worden 

gerealiseerd van circa 12 MW.  
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Figuur 2.3 Kaart met mogelijke locaties van windmolens in Hattemerbroek.  

 

Tot het windmolenpark en de infrastructuur van het park behoort onder andere (geen uitputtende 

opsomming): 

� Windmolens met fundering en eventueel transformatorstation; 

� Toegangswegen tot de windmolens; 

� Opstelplaats voor kraan per windmolen; 

� Eventueel een schakelstation ten behoeve van het leveren van de elektriciteit aan het openbare 

net; 

� Bekabeling (inclusief kunstwerken bij kruising van watergangen en wegen) tussen de molens en 

het openbare elektriciteitsnet (schakelstation); 

� Ashoogte 80 m; 

� Rotordiameter: 100 m; 

� Tiphoogte: 130 m; 

� Vermogensklasse 2,5 MW. 

 

 

2.3   Aanleg- en gebruiksfase 

Bij de aanleg van een windmolenpark vinden er werkzaamheden plaats zoals:  

� Grondwerk voor het aanleggen van bouw/service-wegen en de windmolenfundaties; 

� Heien van betonpalen voor de windmolenfundaties; 

� Storten van de betonfundaties; 

� Grondwerk voor het aanbrengen van stroom- en datakabels en kraanopstelplaatsen; 

� Kranen van de windmolenonderdelen. 



HaskoningDHV Nederland B.V. 

 

11 april 2014, versie 1.0 Passende Beoordeling Windmolenpark Hattemerbroek 

- 8 - LW-AF20140044 

 Openbaar      

 De aanlegfase zal circa 4 maanden in beslag nemen. Er wordt vanuit gegaan dat tijdens de aanlegfase 

niet in de nacht gewerkt wordt en er geen nachtelijke verlichting aanwezig is op de bouwlocatie.  

 

De gebruiksfase van de molens zal ongeveer twintig jaar zijn. Tijdens de gebruiksfase kan het zijn dat 

windturbines stilstaan door gebrek aan wind, Stilstand door te veel wind en onderhoud is verwaarloosbaar 

ten opzichte van de bedrijfstijd. Het regulier onderhoud wordt zonder kraan uitgevoerd. Alleen wanneer 

een hoofdcomponent vervangen moet worden is een grote kraan nodig. Dit zal hooguit enkele keren 

voorkomen tijdens de gebruiksfase.  

 

 

2.4  Potentiële effecten 

Tijdens de aanleg en het gebruik van windmolens kunnen er effecten op de natuur optreden. In de 

aanlegfase kan gedacht worden aan verstoring van de natuur door bijvoorbeeld transportbewegingen 

en/of geluid. Ook kan in potentie leefgebied van soorten verloren gaan op de locatie waar de windmolen 

geplaatst wordt, waar verhardingen worden aangebracht, of (tijdelijk) waar kabels en leidingen worden 

ingegraven of waar opslag van materiaal plaatsvindt.  

Van andere windmolenparken is bekend dat vogels en vleermuizen in de gebruiksfase in aanvaring 

kunnen komen met windmolens, veelal met fatale afloop. Bij vleermuizen kan daarnaast ook sterfte 

optreden wanneer ze dichtbij rotorbladen vliegen, door plotselinge luchtdrukverschillen.  

Voorts kunnen vogelsoorten omvliegen bij het zien van een opstelling windmolens (barrièrewerking). 

Indien het plangebied in gebruik is als rust-, broed- of foerageergebied kan het minder geschikt of 

ongeschikt worden ten gevolge van verstoring en/of verandering van het terrein (bijvoorbeeld van grasland 

naar asfalt). Windmolens die in 2 lijnopstellingen in een hoek aan elkaar geschakeld zijn, kunnen leiden tot 

een fuik (fuikwerking).  

 

De potentiële effecten van de aanleg en het gebruik van windmolens op beschermde planten en dieren 

zijn samengevat:  

 

Aanlegfase - tijdelijk 

• Verstoring 

• Afname habitat/leefgebied 

 

Gebruiksfase - permanent 

• Afname habitat/leefgebied 

• Verstoring leefgebied 

• Aanvaringen 

• Barrièrewerking 

• Fuikvorming 



 HaskoningDHV Nederland B.V. 

 

Passende Beoordeling Windmolenpark Hattemerbroek 11 april 2014, versie 1.0 

LW-AF20140044 - 9 - 

Openbaar      

 

3 NATUURBESCHERMINGSWET 

De Natuurbeschermingswet 1998 (Nbwet) is gericht op het behoud van habitattypen en de leefgebieden 

van diersoorten (gebiedbescherming). Met de Nbwet zijn enkele Europese verplichtingen, zoals de 

Europese Vogelrichtlijn (1979), Habitatrichtlijn (1992) en Wetlands Conventie (1984) opgenomen in de 

Nederlandse wetgeving.  

 

Om schade te voorkomen aan de natuurwaarden waarvoor Natura 2000-gebieden zijn aangewezen, 

bepaalt de wet dat projecten en andere handelingen die de kwaliteit van de habitats kunnen verslechteren 

of die een verstorend effect kunnen hebben op de soorten, niet mogen plaatsvinden zonder vergunning. 

Dit geldt niet alleen voor activiteiten binnen het beschermde gebied. Ook activiteiten die in de omgeving 

van een beschermd gebied plaatsvinden, kunnen een negatieve invloed hebben op het beschermde 

gebied. Er is dan sprake van externe werking.  

 

Het plangebied zelf is geen onderdeel van een Natura 2000-gebied. Wel bevindt zich 1,3 kilometer ten 

noordoosten het Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel en op 2,8 km ten zuiden van het plangebied 

Natura 2000-gebied Veluwe. Figuur 3.1 bevat een overzicht van de aanwezige Natura 2000-gebieden in 

de omgeving van het plangebied Hattemerbroek.  

 

 

Figuur 3.1. Ligging Natura 2000-gebieden (geel) ten opzichte van het plangebied van windmolenpark 

Hattemerbroek (rode cirkel). Bron: gebiedendatabase Ministerie van Economische Zaken 
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Beschermde Natuurmonumenten  

De bescherming van Beschermde Natuurmonumenten is ondergebracht in de Natuurbeschermingswet 

1998 artikel 16. Dit artikel verbiedt ontwikkelingen die de natuurlijke kenmerken/waarden en het 

natuurschoon aantasten binnen de grenzen van het gebied.  

Op 25 april 2013 is de wijziging van de Crisis- en Herstelwet in werking getreden. Op grond hiervan is de 

‘externe werking’ op doelen van voormalige Beschermde Natuurmonumenten die binnen een Natura 2000-

gebied zijn gelegen niet meer van toepassing. 

 
Figuur 3.2 Beschermde Natuurmonument Zalkerdijk (roze) binnen 3 kilometer (cirkel) van het 

plangebied. Bron: gebiedendatabase Ministerie van Economische Zaken, 2013) 

 

In figuur 3.2 staan de Beschermde Natuurmonumenten in de omgeving van het plangebied. Het 

Beschermde Natuurmonument Zalkerdijk (roze) is onderdeel van het Natura 2000-gebied Uiterwaarden 

IJssel.  

 

Er zijn geen Beschermde Natuurmonumenten gelegen op de plaats waar de windmolens zijn gepland, 

daarom zijn er geen directe effecten. Vanwege de Crisis- en Herstelwet is externe werking niet van 

toepassing. Gelet hierop geldt het beschermingsregime van artikel 16 van de wet niet voor de 

voorgenomen werkzaamheden. Om deze reden wordt dan ook niet verder ingegaan op de Beschermde 

Natuurmonumenten. 
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4  GLOBALE TOETSING  

In deze passende beoordeling wordt de toetsing uitgevoerd in een globale en een nadere toetsing. De 

globale toetsing geeft antwoord op de vraag of significant negatieve effecten van het voornemen zijn uit te 

sluiten. Er wordt bepaald:  

• Op welke Natura 2000-gebieden er mogelijk effecten optreden; 

• Welke potentiële effecten mogelijk zijn op soorten met instandhoudingsdoelstellingen van die 

Natura 2000-gebieden; 

• Of deze soorten voorkomen op plaatsen waar zij mogelijk effecten kunnen ondervinden. 

 

 

4.1  Toetsing Natura 2000-gebieden 

Het plangebied is niet gelegen in Natura 2000-gebieden. Er zijn daarom geen directe effecten mogelijk op 

habitattypen en habitatsoorten in de Natura 2000-gebieden. Wel zijn er effecten mogelijk op vogels en 

vleermuizen uit de Natura 2000-gebieden die het plangebied passeren tussen hun rustgebied en 

foerageergebied. Hierbij zijn alle Natura 2000-gebieden geanalyseerd die binnen 15 km van het 

plangebied liggen. Op basis van foerageerafstanden van aangewezen soorten is een analyse gemaakt 

van de volgende Natura 2000-gebieden (zie figuur 4.1):  

• Uiterwaarden IJssel (1,7 km afstand tot plangebied) 

• Veluwe (2 km) 

• Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht (5,5 km) 

• Veluwerandmeren (10 km) 

• Ketelmeer & Vossemeer (12 km) 

• Olde Maten & Veerslootslanden (13,5 km) 

• Zwartewater (15 km) 

 

Per soort zijn de volgende vragen gesteld:  

• Is de foerageerafstand groter dan de afstand tussen Natura 2000-gebied en plangebied?  

• Is er een relatie mogelijk tussen foerageergebied en slaapplaats, in het plangebied? 

 

Wanneer beide vragen of één van de twee vragen met ‘nee’ zijn te beantwoorden, dan heeft het 

windmolenpark naar verwachting geen effecten op de aangewezen soorten met een 

instandhoudingsdoelstelling voor dat specifieke Natura 2000-gebied. In dat geval is het bijbehorende vakje 

in bijlage 1 groen gekleurd. Wanneer op beide vragen “ja” wordt geantwoord, dan zijn beide vakjes 

roodgekleurd. Per gebied wordt de analyse toegelicht (zie bijlage 1). 
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Figuur 4.1. Natura 2000-gebieden binnen 15 km van het plangebied. Bron: gebiedendatabase Ministerie van 

Economische Zaken 

 

Veluwe:  

Er zijn 3 soorten met een grotere foerageerafstand dan de afstand van het Natura 2000-gebied tot het 

plangebied. Maar deze soorten hebben geen ecologische connectie met het plangebied:  

• De meervleermuis heeft wel een grotere foerageerafstand, maar verplaatst zich langs 

watergangen. Er is geen route vanaf de Veluwe langs een watergang die leidt langs het 

plangebied; 

• Wespendief en nachtzwaluw hebben hun habitats ten zuidwesten van het plangebied. Er is geen 

ecologische connectie tussen het plangebied en deze soorten.  

 

Veluwerandmeren:  

Er zijn 8 soorten met een grotere foerageerafstand dan de afstand tot het Natura 2000-gebied. Maar deze 

soorten hebben geen ecologische connectie met het plangebied:  

• Aalscholver trekt tussen grote plassen en broedgebied, grote plassen zijn niet aanwezig in het 

plangebied of ten zuiden daarvan; 

• Grote zilverreiger, tafeleend, kuifeend en nonnetje foerageren en rusten direct rond het 

Veluwemeer; 

• Lepelaar heeft geen geschikt rust- en foerageergebied in omgeving van het plangebied;  

• De kleine zwanen en smienten die rusten in het Veluwemeer hebben vanuit daar het grootste 

gedeelte van hun geschikte foerageergebied aan de westkant van het plangebied en passeren 

daarmee niet de windmolens. 
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Ketelmeer&Vossemeer: 

Er zijn 7 soorten met een grotere foerageerafstand dan de afstand tot het Natura 2000-gebied. Maar deze 

soorten hebben geen ecologische connectie met het plangebied:  

• Aalscholver trekt tussen grote plassen en broedgebied; grote plassen zijn niet aanwezig in het 

plangebied of ten zuiden daarvan; 

• Lepelaar, tafeleend, kuifeend en nonnetje vinden geen geschikt foerageergebied in het plangebied 

of ten zuiden van het plangebied; 

• Voor de kolgans en grauwe gans ligt het plangebied niet tussen geschikt rust- en foerageergebied. 

Ten opzichte van het Ketelmeer&Vossemeer ligt er geen interessant foerageergebied ten zuiden 

van de windmolens (snelweg en Hattem).  

 

Zwartewater:  

Er zijn 3 soorten met een grotere foerageerafstand dan de afstand tot het Natura 2000-gebied. Maar deze 

soorten hebben geen ecologische connectie met het plangebied:  

• Purperreiger, het plangebied en het gebied ten zuiden van het plangebied biedt geen geschikt 

foerageergebied voor purperreiger; 

• Aalscholver trekt tussen grote plassen en broedgebied, grote plassen zijn niet aanwezig; 

• Voor de kolgans en grauwe gans ligt het plangebied niet tussen geschikt rust- en foerageergebied. 

Ten opzichte van het Zwartewater ligt er geen interessant foerageergebied ten zuidoosten van de 

windmolens (snelweg A28/A50 en Hattem). 

 

Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht: 

Er zijn 3 soorten met een grotere foerageerafstand dan de afstand tot het Natura 2000-gebied. Maar deze 

soorten hebben geen ecologische connectie met het plangebied:  

• De kleine zwanen en smienten die rusten en foerageren in de Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht 

hebben vanuit daar het grootste gedeelte van hun geschikte foerageergebied ten noorden van 

Zwolle en ten noorden van het plangebied en passeren daarmee niet de windmolens. 

• Voor de kolgans ligt het plangebied niet tussen geschikt rust- en foerageergebied. Ten opzichte van 

de Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht ligt er geen interessant foerageergebied ten zuidwesten 

van de windmolens (snelweg A28/A50 en Hattem). 

 

Olde Maten en Veerslootslanden: 

Er zijn geen vogelsoorten aangewezen voor dit Natura 2000-gebied. Er is dus geen sprake van een 

ecologische connectie met het plangebied. 

 

Uiterwaarden IJssel: 

Er zijn 5 soorten met een grotere foerageerafstand dan de afstand tot het Natura 2000-gebied, waarbij er 

bovendien een relatie is tussen potentieel foerageergebied en slaapplaats. Het gaat om kleine zwaan, 

wilde zwaan, grauwe gans, kolgans en smient. Deze rusten op de IJssel en foerageren op graslanden 

langs de IJssel, mogelijk ook in Polder Hattem.  

Er zijn verder een aantal soorten die wel een grotere foerageerafstand hebben, maar die geen gebruik 

maken van graslanden om te foerageren. Er is daarom geen sprake van negatieve effecten op deze 

soorten: 

• Broedvogels maken geen gebruik van het plangebied; 

• Grondeleenden (wintertaling, wilde eend, pijlstaart, slobeend en krakeend); 

• Duikeenden (tafeleend, kuifeend); 

• Viseters (fuut, aalscholver, nonnetje); 

• Steltlopers (scholekster, kievit, grutto, tureluur, wulp).  
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Van het windmolenpark in Polder Hattem zijn alleen negatieve effecten mogelijk voor vijf vogelsoorten van 

Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel. Voor soorten met instandhoudingsdoelstellingen van andere 

Natura 2000-gebieden zijn significant negatieve effecten uit te sluiten. Voor Uiterwaarden IJssel gaat het 

om kleine zwaan, wilde zwaan, grauwe gans, kolgans en smient. Eventuele effecten op deze soorten zijn 

in de hierna volgende paragrafen onderzocht. 

 

 

4.2  Uiterwaarden IJssel 

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. Onder andere bij Hattem snijdt de 

rivier de stuwwal van de Veluwe aan. 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 (bron: 

Gebiedendatabase, ministerie van EZ, 2013).  

 

Voor de Natura 2000-gebieden zijn soorten en habitattypen aangewezen waarvoor 

instandhoudingdoelstellingen gelden. De instandhoudingsdoelstellingen voor Uiterwaarden IJssel zijn 

opgenomen in figuur 4.1. 

 

 

 

 
Figuur 4.1 Instandhoudingsdoelstellingen Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel relevante niet-

broedvogels Bron: Ministerie van Economische Zaken, 2008. 
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4.3  Voorkomen van soorten 

Om te bepalen of er daadwerkelijk effecten optreden op de vijf soorten grasetende watervogels (zie 

paragraaf 4.1) wordt in deze paragraaf in beeld gebracht of deze soorten daadwerkelijk gebruik maken 

van het gebied. In figuur 4.4 zijn de waarnemingen van SOVON van de watervogeltelling in beeld 

gebracht. Hierbij moet worden gezegd, dat dit de waarnemingen zijn in Gelderland. De watervogels komen 

ook rond het Overijsselse deel van de IJssel voor.  

 

 
Figuur 4.4: Kaart aantallen waargenomen watervogels in de winterperiode 2000-2011 Bron: SOVON 

Vogelonderzoek Nederland, 2013, Watervogeltelling Gelderland, geleverd via Provinciaal Georegister, 16 

december 2013). 

 

Voor de vogels die zijn waargenomen in Polder Hattem volgen de aantallen en datum in figuur 4.5. 

 

VOGELNAAM AANTAL DAG MAAND JAAR GEBCOD LOCATIE 

Kleine zwaan 4 13 1 2001 GL1430 exact 

Kleine zwaan 2 15 2 2001 GL1430 exact 

Kleine zwaan 40 16 12 2002 GL1440 exact 

Kleine zwaan 11 16 2 2003 GL1430 exact 

Kleine zwaan 65 16 2 2003 GL1430 exact 

Kleine zwaan 15 16 2 2003 GL1440 exact 

Smient 1 16 1 2010 GL1440 centrum 

Kolgans 850 12 11 2005 GL1430 exact 

Wilde zwaan 2 16 1 2010 GL1440 exact 
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Figuur 4.5: Aantallen waargenomen watervogels in de winterperiode 2000-2011, Polder Hattem  

Bron: SOVON Vogelonderzoek Nederland, 2013, Watervogeltelling Gelderland, geleverd via Provinciaal 

Georegister, 16 december 2013. 

 

Smient, wilde zwaan en grauwe gans 

Uit figuur 4.5 blijkt dat het gebied ten oosten van de geplande windmolens niet of nauwelijks wordt gebruikt 

door grauwe gans, wilde zwaan en smient. Voor grauwe gans zijn er geen waarnemingen, voor wilde 

zwaan 2 exemplaren in 11 jaar en voor smient 1 exemplaar in 11 jaar. Dit betekent dat Polder Hattem 

geen functie heeft voor deze soorten. Op deze soorten kunnen de windmolens daarom geen effect 

hebben. 

 

Kolgans 

De kolgans is in 11 jaar eenmaal met een grote groep neergestreken in Polder Hattem. Dit betekent dat 

het gebied zeer incidenteel een functie heeft voor de kolgans. Hierop zijn geen effecten mogelijk.  

 

Kleine zwaan  

De kleine zwaan is in 11 jaar tijd 6x aangetroffen in het gebied. Sinds 2004 is de kleine zwaan niet meer in 

de SOVON watervogeltellingen aangetroffen.  

 

Op basis van watervogeltellingen van SOVON is bepaald of deze grasetende watervogels daadwerkelijk 

voorkomen in Polder Hattem. Er blijkt dat alleen kleine zwaan het gebied tot 2003 regelmatig heeft 

bezocht. Voor de andere vier soorten heeft het gebied geen functie. Alleen kleine zwaan wordt verder 

onderzocht in de nadere toetsing. 

 

 

4.4  Conclusie globale toetsing 

De potentiële effecten van een viertal windmolens op windmolenpark Hattemerbroek zijn aanvaringsrisico, 

barrièrewerking, fuikvorming, verlies leefgebied, verstoring en tijdelijke effecten (verstoring en verlies 

leefgebied). Er zijn mogelijk effecten op soorten met instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-

gebied Uiterwaarden IJssel. Op basis van foerageerafstanden en geschiktheid van rust- en 

foerageergebieden zijn effecten op soorten van andere Natura 2000-gebieden uitgesloten.  

Van de aangewezen soorten van Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel zijn er effecten mogelijk op 

soorten die foerageren op gras en rusten op water, omdat ze daarbij de locatie van de windmolens kunnen 

passeren. Het gaat om de grasetende watervogels kleine zwaan, wilde zwaan, kolgans, grauwe gans en 

smient. Op basis van watervogeltellingen van SOVON is bepaald of deze grasetende watervogels 

daadwerkelijk voorkomen in Polder Hattem.  

 

Er blijkt dat alleen kleine zwaan het gebied tot 2003 regelmatig heeft bezocht. Voor de andere vier soorten 

heeft het gebied geen functie. Alleen kleine zwaan wordt verder onderzocht in de nadere toetsing. 
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5  NADERE TOETSING KLEINE ZWAAN 

Uit het vorige hoofdstuk blijkt dat effecten op kleine zwaan niet zijn uit te sluiten. Dit hoofdstuk beschrijft 

achtereenvolgens de beschrijving van de leefwijze van kleine zwaan en de doelen ervan voor Natura 

2000-gebied Uiterwaarden IJssel (paragraaf 5.1). Vervolgens wordt verder ingegaan op de waarnemingen 

van kleine zwaan (paragraaf 5.2). Verder wordt een nadere omschrijving gegeven van oorzaak-effect 

relaties voor kleine zwaan. In paragraaf 5.4 en 5.5 worden respectievelijk de effectbeschrijving en de 

effectbeoordeling gegeven. Paragraaf 5.6 beschrijft de cumulatieve effecten met andere plannen. 

 

 

5.1  Kleine zwaan (Cygnus bewickii) 

Kenmerken 

“De kleine zwaan is wat kleiner dan de knobbelzwaan en is verder herkenbaar aan een gele snavelbasis 

en een voor een zwaan relatief korte hals. In Nederland is de kleine zwaan alleen in de winter aanwezig. 

De soort arriveert in oktober vanuit arctisch Rusland na tussenstops in o.a. Estland in ons land en trekt 

afhankelijk van weersomstandigheden deels door naar Engeland. In Nederland worden de hoogste 

aantallen in november-januari aangetroffen. De kleine zwaan trekt weer weg naar het noorden in 

februari/maart” (Ministerie van EZ, http://www.synbiosys.alterra.nl/, 2008).  

 

Leefgebied 

“Het voorkomen van de kleine zwaan is gebonden aan de aanwezigheid van water (slaapplaats en 

foerageergebied) en uitgestrekte polders of uiterwaarden (foerageergebied). Zijn voedselbiotopen zijn bij 

voorkeur akkers en natte, vaak ondergelopen graslanden met een korte vegetatie. Vooral in het najaar 

foerageren kleine zwanen ook wel op het water. De slaapplaatsen bestaan uit zoete of zoute wateren, 

ondergelopen boezemlanden en zomerpolders, zand- en modderbanken” (Ministerie van Economische 

zaken, 2008).  

 

Kleine zwanen arriveren in oktober in Nederland en verschijnen daarbij het eerst in Noord-Nederland 

(Lauwersmeer) en vervolgens in de randmeren. Daarna verspreiden ze zich over de akkergebieden in het 

noorden, de Flevopolders en Zeeland. Vervolgens vindt vaak een verschuiving van de verspreiding plaats 

richting rivierengebied, veelal gecombineerd met wegtrek naar de Britse Eilanden. In maart zijn de meeste 

kleine zwanen weer vertrokken. 

 

Voedsel 

“De kleine zwaan is een plantenetende voedselspecialist. Als in de loop van de herfst waterplanten 

uitgeput raken, schakelt de soort tegenwoordig in veel gevallen over op oogstresten, vooral suikerbieten 

en aardappelen. In de loop van de winter wordt gras steeds belangrijker, omdat dan de oogstresten in de 

meeste akkerbouwgebieden worden ondergeploegd” (Ministerie van Economische zaken, 2008).  

 

Trend 

Sinds 2000 namen de seizoensgemiddelden landelijk met gemiddeld 7% per jaar af, in Noord-Nederland 

zelfs met 12%. Ook in 2009/2010 zette de afname van het aantal kleine zwanen zich voort. Vooral in de 

vijf seizoenen voor 2012 lieten de seizoensgemiddelden in Noord-Nederland een sterke val zien. Voor het 

eerst waren op het hoogtepunt van het seizoen landelijk minder dan 10.000 ex. (schatting 

seizoensmaximum 9600 in januari) in Nederland aanwezig. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door 

achterblijvend broedsucces (SOVON, 2012). 
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Staat van instandhouding en relatief belang 

De landelijke staat van instandhouding van de kleine zwaan is matig ongunstig (Ministerie van EZ, 2014). 

Het ontwerp aanwijzingsbesluit geeft aan: “De instandhoudingsdoelstelling voor kleine zwaan in Natura 

2000-gebied IJsseluiterwaarden is behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een 

populatie van gemiddeld 70 vogels (seizoensgemiddelde). Aantallen kleine zwanen zijn van internationale 

betekenis. Het gebied heeft voor de soort onder andere een functie als foerageergebied en als 

slaapplaats. Het aantalsverloop vertoonde een optimum in begin jaren tachtig, daarna een afname. De 

draagkracht is berekend over de jaren 1999- 2003, de periode voor landelijke afname. De afname is 

waarschijnlijk ten dele een gevolg van een afname in de internationale populatieomvang” (Ministerie van 

Economische zaken, 2008b).  

 

 

5.2 Waarnemingen 

In het vorige hoofdstuk (paragraaf 4.4) zijn de waarnemingen van de officiële SOVON watervogeltelling 

opgenomen. Hieruit bleek dat kleine zwaan na 2003 niet meer is waargenomen. Bij de SOVON 

watervogeltellingen zijn niet constant mensen in het veld aanwezig en kunnen waarnemingen gemist 

worden. Om een extra beeld te geven van het gebruik van Polder Hattem na 2003 zijn ‘goedgekeurde 

waarnemingen’ van waarneming.nl gebruikt, zie figuur 5.1. Het gaat om individuen die hun waarneming op 

de website van waarneming.nl kunnen zetten. Deze waarnemingen worden gecheckt door vogelkenners, 

waarna er goedgekeurde waarnemingen beschikbaar zijn. Onderstaande kaarten geven een beeld van de 

goedgekeurde waarnemingen.  

 

In de waarnemingen van waarneming.nl is te zien dat de grootste aantallen waarnemingen worden 

gedaan langs de IJssel. Ook daar komen 4 winters voor waarin helemaal geen waarnemingen zijn gedaan 

van kleine zwaan. In de jaren dat er waarnemingen worden gedaan langs de rivier, worden er ook 

waarnemingen gedaan in Polder Hattem. Deze aantallen liggen wel lager, wat betekent dat er andere 

graslanden voorhanden zijn waar de kleine zwaan foerageert, mogelijk ook dichtbij de rivier.  
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Winter 2004-2005 Winter 2005-2006 Winter 2006-2007 

Winter 2007-2008 Winter 2008-2009 Winter 2009-2010 

Winter 2010-2011 Winter 2011-2012 Winter 2012-2013 

Figuur 5.1: Aantallen exemplaren kleine zwaan met goedgekeurde waarnemingen (rode hokjes, hoe 

roder, hoe meer waarnemingen, zie voor aantallen figuur 5.2). Bron: Waarneming.nl, geraadpleegd op 16 

dec 2013.  

 

Uit de goedgekeurde waarnemingen op Waarneming.nl blijkt dat er tussen 2004 en 2012 een wisselend 

beeld is voor aantallen kleine zwanen die worden waargenomen in Polder Hattem en langs de IJssel ter 

hoogte van Hattem. In vier jaren gaat het om waarnemingen aan de oostkant van de A50 van maximaal 

121 kleine zwanen in 2010-2011. Op basis van deze informatie en de informatie uit paragraaf 4.4 blijkt dat 

de kleine zwaan een enkele keer per jaar het gebied aandoet, maar niet ieder jaar, in afnemende aantallen 

met een maximum van 121 zwanen per keer, zie figuur 5.2. 
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Kleine zwaan 

in polder 

hattem 

Kleine zwaan langs de 

IJssel 

2005-2006 100 0 100 

2006-2007 0 0 0 

2007-2008 10 213 223 

2008-2009 0 0 0 

2009-2010 30 97 127 

2010-2011 121 191 300 

2011-2012 0 0 0 

2012-2013 0 137 137 

Figuur 5.2: Aantallen waarnemingen van kleine zwaan in Polder Hattem en langs de IJssel ter 

hoogte van Hattem. Bron: Waarneming.nl (geraadpleegd op 16 dec 2013) 

 

Passages van het windmolenpark 

Op waarneming.nl is te zien dat er 5 keer (zie figuur 5.3) in de winter kleine zwanen zijn gezien in Polder 

Hattem, waarvan 2x op één dag. Hieruit mag geconcludeerd worden dat de kleine zwaan in een winter de 

polder incidenteel aandoet. Rekening houdend met het missen van waarnemingen wordt er verondersteld 

dat de zwanen 10 dagen per winter in de polder verblijven (maar niet ieder jaar) en het windmolenpark 2x 

per dag passeren, wat 20 passages per jaar betekent (in de jaren dat er kleine zwanen zijn). 

 

 

 
Figuur 5.3: Het totaal aantal waarnemingen in het jaar dat de meeste kleine zwanen zijn 

waargenomen. Bron: waarneming.nl, geraadpleegd op 16 januari 2014 
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5.3  Oorzaak-effect relaties  

In het vorige hoofdstuk is al ingegaan op oorzaak-effect relaties. Hier volgt wat uitgebreidere informatie 

gericht op de kleine zwaan.  

 

Verstoring 

Voor de kleine zwaan zijn in verschillende studies verstorende effecten vastgesteld binnen 400 meter van 

windmolens (Waardenburg 2007a). Er zijn tot nu toe geen sterke aanwijzingen gevonden voor een 

verstorende werking van windmolens op de aantallen of verspreiding van vogels buiten een straal van 

enkele honderden meters (Waardenburg, 2004).  

 

Aanvaringsrisico 

De kleine zwaan is een soort die tijdens dagelijkse vluchten hoogtes tot 150 meter bereikt (Everaert et al. 

2011). Daarmee vliegt deze soort binnen het bereik van de wieken (30-130 m) van de windmolens. 

Desondanks worden er slechts zelden kleine zwanen aangetroffen die zijn geraakt door een windmolen 

(Witte & Van Lieshout, 2003). In een studie van Waardenburg naar de effecten op zwanen en ganzen van 

het ECN windmolen testpark in de Wieringermeer uit 2007 (Bureau Waardenburg, 2007b) is hier nader 

naar gekeken. Binnen deze studie bleek slechts 16% van het totaal aantal zwanen in de omgeving van het 

windmolenpark langs de molen te vliegen. Dit wordt het fluxpercentage genoemd. De flux wordt 

gedefinieerd als het absolute aantal passages. De relatief lage fluxpercentages kunnen worden verklaard 

doordat het overgrote deel van de kleine zwanen uitwijkgedrag vertoont. Het lage aandeel vogels dat 

tussen de molens doorvliegt, komt qua ordegrootte overeen met andere studies naar uitwijkgedrag van 

vogels bij bestaande windmolenparken (Waardenburg, 2007b). De aanvaringskans binnen deze studie is 

0,01% van de flux. Conclusie uit het rapport is dat het aanvaringsrisico onder kleine zwanen aanzienlijk 

lager ligt dan het aanvaringsrisico onder vogels in het algemeen. Hoewel deze cijfers niet 1 op 1 

overgenomen kunnen worden voor de situatie bij Hattemerbroek, wijzen deze cijfers er wel op dat het 

aanvaringsrisico voor zwanen laag ligt. De grootte van het geplande windmolenpark in ogenschouw 

nemend, kan worden gesteld dat de het aanvaringsrisico voor de kleine zwaan laag zal zijn. In deze 

toetsing wordt als aanvaringskans 0,01% van de flux gebruikt, met een fluxpercentage van 16% van langs 

vliegende zwanen. Hierbij rekening houdend dat dat getal een ordegrootte weergeeft. 

 

Barrièrewerking 

Barrièrewerking wordt in deze toetsing gedefinieerd als het effect dat optreedt op kleine zwanen, wanneer 

windmolens ervoor zorgen dat de kleine zwanen niet of minder goed kunnen migreren tussen hun rust- en 

foerageergebied. De mate van barrièrewerking hangt af van de breedte van het windmolenpark, met 

andere woorden hoeveel windmolens op het breedste deel naast elkaar staan, en daarnaast van het 

uitwijkgedrag. Gezien de relatief lage fluxpercentages, is er sprake van uitwijkgedrag bij ganzen en 

zwanen. Het lage aandeel vogels dat tussen de molens doorvliegt of er vlak langs vliegt (het merendeel 

vliegt dus om het windmolenpark heen), komt qua ordegrootte overeen met andere studies naar 

uitwijkgedrag van vogels bij bestaande windmolenparken Waardenburg (2007b).  

 

Fuikvorming 

De uitspraak van de Raad van State (RVS, 2008060507/1/R1) geeft aan dat fuikvorming mogelijk 

optreedt. Fuikvorming kan leiden tot barrièrewerking en aanvaringsrisico. Vogels die een windmolenpark 

naderen, vertonen uitwijkgedrag. Ze vliegen langs de molens totdat ze er langs kunnen. Als er dan dwars 

op deze molens ook molens staan, kunnen de vogels van twee kanten de ‘fuik’ naderen waardoor het 

aanvaringsrisico stijgt. Er bestaat geen wetenschappelijk onderzoek naar de werking van fuikvorming. In 

dit onderzoek wordt aangenomen dat als gevolg van fuikvorming de barrièrewerking en het 
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aanvaringsrisico iets hoger liggen. Omdat geen getallen bekend zijn wordt worst case uitgegaan van 50% 

toename van het aanvaringsrisico door fuikvorming. 

 

 

5.4 Effectbeschrijving 

De informatie over waarnemingen (paragraaf 4.4) en leefwijze is inzichtelijk gemaakt in figuur 5.4. De 

kleine zwaan rust op het water van de IJssel en vliegt richting Polder Hattem om te foerageren. De route 

leidt langs windmolenpark Hattemerbroek (rode balk) 

 

 
Figuur 5.4: Gebruik van Polder Hattem door kleine zwanen (rode balk geeft indicatief het geplande 

windmolenpark weer) 

 

Aanvaringsrisico en fuikwerking 

Voor het berekenen van het aanvaringsrisico worden de getallen gebruikt zoals beschreven in paragraaf 

5.2. Hierbij wordt het percentage van 0,01% van een flux van 16% van het totaal aantal langsvliegende 

zwanen gehanteerd als een orde grootte getal. Voor de flux wordt het hoogste aantal zwanen genomen 

dat in de afgelopen 11 jaar in Polder Hattem is waargenomen (worst case). Aantallen vanaf 100 stuks zijn 

2x waargenomen in recente jaren.  

 

Berekening:  

De berekening bestaat uit de volgende variabelen:  

Aanvaringsrisico= 0,01% van de flux * het aantal passages in een jaar dat zwanen voorkomen  

Flux=16% van het totaal aantal zwanen in de omgeving 
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Aanvaringsrisico inclusief fuikwerking = aanvaringsrisico + 50% 

 

Totaal aantal zwanen in de omgeving 

Het totaal aantal wordt worst case gesteld op 121 zwanen, zie figuur 5.2.  

Dit aantal zwanen is waargenomen in 2010-2011 

 

Het aantal passages per jaar, in een jaar dat zwanen voorkomen 

Het aantal passages wordt worst case gesteld op 20 passages per jaar, zie figuur 5.3 en de tekst 

daarboven. 

 

Flux 

De flux wordt gesteld op 16% van het totaal aantal zwanen in het plangebied, zie paragraaf 5.3.  

16% van 121 = 19,3 

 

Aanvaringsrisico 

Het aanvaringsrisico wordt gesteld op 0,01% van de flux * het aantal passages in een jaar dat zwanen 

voorkomen (zie paragraaf 5.3) 

0,01% van 19,3 * 20 = 0,04 zwanen in het topjaar 2010-2011 

 

Fuikwerking 

De fuikwerking wordt worst case gesteld op een toename van 50% van het aanvaringsrisico omdat 

getallen niet bekend zijn (zie paragraaf 5.3) 

50% van 0,04 = 0,02 zwanen 

 

Aanvaringsrisico inclusief fuikwerking 

Aanvaringsrisico inclusief fuikwerking = 0,04 + 0,02 = 0,06 zwanen voor het topjaar 2010-2011 

 

In figuur 5.5 wordt de berekening ook toegepast op de overige jaren:  

 

  Kleine zwaan in polder hattem Aanvaringsrisico 

2005-2006 100 0,05 

2006-2007 0 0 

2007-2008 10 0,05 

2008-2009 0 0 

2009-2010 30 0,01 

2010-2011 121 0,06 

2011-2012 0 0 

2012-2013 0 0 

Totaal   0,17 

Tabel 5.5 Toepassen van aanvaringsrisico-berekening op aantallen kleine zwaan in polder Hattem. 

Getallen van aanvaringsrisico zijn afgerond.  

 

Als de berekening van het aanvaringsrisico wordt toegepast op de afgelopen 8 jaar, dan komt dit uit op 

zo’n 0,17 zwanen per 8 jaar, gemiddeld 0,02 zwaan per jaar, inclusief een extra 50% fuikwerking. In het 

jaar dat de meeste kleine zwanen aanwezig waren in Polder Hattem (2010-2011) zou het ongeveer in 
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totaal om een berekende 0,05% aanvaringsslachtoffers gaan van de totaal aanwezige populatie in dat 

jaar. Hierbij moet worden opgemerkt dat alle getallen worst case zijn genomen en een orde grootte 

aangeven.  

 

Barrièrewerking  

Het windmolenpark bij Hattemerbroek krijgt een relatief korte breedte, waardoor het aannemelijk is dat 

deze geen noemenswaardige barrière gaat vormen voor zwanen. Bovendien blijkt uit literatuur dat kleine 

zwanen goede uitwijkmogelijkheden hebben. Door de beperkte breedte van het windmolenpark en de 

goede uitwijkmogelijkheden van kleine zwanen, zullen de kleine zwanen niet moeilijker kunnen migreren 

tussen hun rust- en foerageergebied en zal er van barrièrewerking geen sprake zijn. De opstelling van het 

windmolenpark in een fuikvorm zal daarbij in dit geval niet leiden tot een toename van de barrièrewerking, 

omdat de fuikvorm niet leidt tot slechtere verbindingen tussen rust- en foerageergebieden. 

 

Verstoring 

Verstoring treedt op binnen circa 400 meter van de windmolens (gebaseerd op ervaringsgegevens). In dit 

gebied zijn in 2 jaren van de afgelopen 8 jaren zwanen aangetroffen. Verstoring gaat om enkele keren per 

8 jaar. 

 

Tijdelijke effecten 

De tijdelijke effecten bestaan uit enkele weken verstoring in 1 jaar en tijdelijke afname van het habitat.  

 

 

5.5  Effectbeoordeling 

In deze paragraaf wordt beoordeeld of de beschreven effecten leiden tot een significant negatief effect 

voor kleine zwaan in Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel. 

 

Het aantal aanvaringsslachtoffers per jaar komt worst case uit op tussen 0 en zo’n 0,17 zwanen per 8 jaar, 

gemiddeld 0,02 zwaan per jaar, inclusief een extra 50% fuikwerking. Het gaat in totaal om ongeveer 0,05% 

aanvaringsslachtoffers van de totaal aanwezige populatie in het jaar dat de meeste kleine zwanen 

aanwezig waren in Polder Hattem. 

 

Dit betekent voor de populatie kleine zwanen dat er in jaren dat ze gebruik maken van Polder Hattem er 

gemiddeld tussen 0 en 0,02 kleine zwanen slachtoffer worden van de windmolens, met een maximum van 

0,06. Ook zullen er jaren zijn dat de populatie gebruik maakt van andere gebieden, waarin de windmolens 

niet leiden tot extra slachtoffers.  

 

Ten opzichte van de totale jaarlijkse sterfte van 12% is de ‘extra sterfte’ als gevolg van aanvaringen met 

windmolens zeer gering. Aanvaringen met windmolens leiden daarom tot een zeer klein en zeer 

incidenteel effect op de populatie. Er treedt geen barrièrewerking op, er treedt nauwelijks verstoring op en 

er treden nauwelijks tijdelijke (verstorende) effecten op.  

 

In de berekening is rekening gehouden met fuikwerking van 50%. Deze treedt echter alleen op in het 

maximumalternatief met 7 windmolens. In het basisalternatief met 4 windmolens in lijn treedt fuikwerking 

niet op. De berekening geeft daarmee een worst case situatie aan.  

 

Concluderend kan worden gesteld dat er geen significant negatieve effecten zijn op 

instandhoudingsdoelstellingen van kleine zwanen in het Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel. 
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5.6  Cumulatie 

De kans op aanvaringen en barrièrewerking wordt groter naarmate er meer windmolenparken gerealiseerd 

zijn en worden. De effecten die het windmolenpark Hattemerbroek heeft, dienen ook in samenhang met de 

effecten van andere plannen en projecten te worden bekeken. Het plan alleen kan namelijk geen 

significant negatieve effecten hebben, maar tezamen met andere plannen en projecten wel.  

In geval van het windmolenpark Hattemerbroek is relevant of in de directe omgeving andere 

windmolenparken zijn gepland en/of andere hoge structuren, aangezien effecten betrekking hebben op 

barrièrewerking en aanvaringen.  

Voor zover bekend zijn er geen plannen voor andere windmolenparken in de nabijheid van Hattemerbroek 

waar al besluitvorming over heeft plaatsgevonden.  

 

Bekend zijn de volgende vastgestelde, maar nog niet uitgevoerde plannen en projecten:  

• IJsseldelta  

• Landgoed Noorderhoek  

• Bedrijventerrein Hattemerbroek (deels gerealiseerd) 

 

Uit de Passende beoordelingen en natuurtoetsen van deze projecten blijkt dat Bedrijventerrein 

Hattemerbroek en Landgoed Noorderhoek geen effect hebben op soorten met 

instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel. Het project IJsseldelta heeft 

wel effecten op instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel. IJsseldelta 

leidt niet tot aanvaringsslachtoffers, maar tot een effect op het voedselaanbod. Uit de passende 

beoordeling van de IJsseldelta blijkt dat de draagkracht van het gebied voldoende groot is om dit op te 

vangen. Met andere woorden, als gevolg van IJsseldelta blijft er voldoende voedselaanbod beschikbaar 

voor de populatie kleine zwanen. 

 

Hieruit blijkt dat de effecten op kleine zwaan van Hattemerbroek ook in cumulatie met de effecten van 

IJsseldelta niet zullen leiden tot een significant negatief effect.   
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6 CONCLUSIE 

Van Werven Biomassa BV heeft het initiatief genomen tot de oprichting van een windmolenpark langs de 

N50 bij het verkeersknooppunt Hattemerbroek in de gemeente Oldebroek. Het betreft een locatie waar het 

voornemen is om vier windmolens te realiseren. De potentiële effecten van deze windmolens zijn 

aanvaringsrisico, fuikvorming in combinatie met de drie windmolens op grondgebied van de gemeente 

Hattem (maximumalternatief 1, 2 en 3), barrièrewerking, verstoring, verlies leefgebied en tijdelijke effecten 

(verstoring en verlies leefgebied).  

 

Er zijn mogelijk effecten op soorten met instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebied 

Uiterwaarden IJssel. Op basis van foerageerafstanden en geschiktheid van rust- en foerageergebieden 

zijn effecten op soorten van andere Natura 2000-gebieden uitgesloten. Van de aangewezen soorten van 

Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel zijn er effecten mogelijk op soorten die foerageren op gras en 

rusten op water, omdat ze daarbij de locatie van de windmolens passeren. Effecten op andere soorten zijn 

uitgesloten. Van de grasetende watervogels gaat het om kleine zwaan, wilde zwaan, kolgans, grauwe 

gans en smient. Op basis van watervogeltellingen van SOVON is bepaald of deze grasetende watervogels 

daadwerkelijk voorkomen in Polder Hattem. Er blijkt dat alleen kleine zwaan het gebied regelmatig heeft 

bezocht. Voor de andere vier soorten heeft het gebied geen functie.  

 

Op basis van waarnemingen, flux, aantal passages, aanvaringsrisico en fuikwerking is het aantal mogelijke 

aanvaringsslachtoffers berekend. Hieruit blijkt dat in jaren dat de zwanen gebruik maken van Polder 

Hattem er tussen 0 en 0,06 kleine zwanen slachtoffer kunnen worden van de windmolens. Ook zullen er 

jaren zijn dat de populatie gebruik maakt van andere gebieden, waarin de windmolens niet leiden tot extra 

slachtoffers. Ten opzichte van de totale jaarlijkse sterfte van 12% van de populatie is de ‘extra sterfte’ als 

gevolg van aanvaringen met windmolens zeer gering (namelijk 0,05%). Aanvaringen met windmolens 

kunnen daarom leiden tot een zeer klein en zeer incidenteel effect op de populatie. Er treedt geen 

barrièrewerking op, er treedt nauwelijks verstoring op en er treden nauwelijks tijdelijke (verstorende) 

effecten op. Dit leidt, ook in cumulatie met andere projecten in de omgeving, niet tot een significant 

negatief effect op instandhoudingsdoelstellingen van kleine zwanen.  

 

Het aanleggen van het windmolenpark Hattemerbroek leidt ook in cumulatie met andere projecten in de 

omgeving, niet tot een significant negatief effect op instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebied 

Uiterwaarden IJssel of andere Natura 2000-gebieden.  
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BIJLAGE 1 Analyse van foerageerafstanden en afstand tot Natura 2000-
gebieden  

Naar deze bijlage wordt verwezen in paragraaf 4.1 

Gebied Soort 

Foerageer-

afstand 

(km) 

Type foerageergebied Type rustgebied 

Is er een relatie tussen 

foerageergebied en 

slaapplaats en het 

plangebied? 

Bron 

Uiterwaarden Ijssel afstand tot plangebied: 1,7 km 
   

Broedvogels   
    

A017 Aalscholver 70 uitgestrekte visrijke wateren 

rustige locaties, eilanden 

met bomen, in water staande 

hoogspanningsmasten, 

onbewoonde wad- en 

zandplaten 

trekt tussen grote plassen 

en broedgebied, grote 

plassen zijn niet aanwezig 

profieldocument 

A119 Porseleinhoen 0 
  

nee 
 

A122 Kwartelkoning 0 
  

nee 
 

A197 Zwarte Stern 2 
  

nee 
 

A229 Ijsvogel 0 
  

nee 
 

Niet-broedvogels 
     

A005 Fuut 0 
    

A017 Aalscholver 20 uitgestrekte visrijke wateren 

rustige locaties, eilanden 

met bomen, in water staande 

hoogspanningsmasten, 

onbewoonde wad- en 

zandplaten 

trekt tussen 

foerageergebied grote 

plassen en slaapplaats 

profieldocument 

A037 Kleine Zwaan 12 
wateren, polders, 

uiterwaarden 

wateren, ondergelopen 

boezemlanden en 

zomerpolders, zand- en 

modderbanken 

ja profieldocument 

A038 Wilde Zwaan 10 

uitgestrekte akkers, 

graslandpolders, 

uiterwaarden 

wateren, ondergelopen 

boezemlanden en 

zomerpolders, zand- en 

modderbanken 

ja profieldocument 

A041 Kolgans 30 akkers met oogstresten grote wateren ja profieldocument 

A043 Grauwe Gans 30 
graslanden, akkers met 

oogstresten 
grote wateren, moerassen ja profieldocument 

A050 Smient 11 
taluds, oevers, 

graslandpercelen 
wateren  ja profieldocument 

A051 Krakeend 5 
moeras/watergebieden, 

harde oeversubstraten 
foerageergebied nee profieldocument 

A052 Wintertaling 9 
dynamische water-land 

overgangen 
ondiep water nee profieldocument 

A053 Wilde eend 26 
waterrijke gebieden, 

estuaria, stoppelvelden 
grotere wateren nee profieldocument 

A054 Pijlstaart 2 
  

nee 
 

A056 Slobeend 1 
  

nee 
 

A059 Tafeleend 15 wateren  
rustige zoete wateren, in 

luwte van dijk 
nee profieldocument 

A061 Kuifeend 15 wateren  
rustige wateren, in luwte van 

dijk 
nee profieldocument 

A068 Nonnetje 15 visrijke wateren 
ongestoorde en beschutte 

wateren 
nee profieldocument 

A125 Meerkoet 0 
  

nee 
 

A130 Scholekster 15 
zand- en wadplaten, akkers, 

kort grasland 

hooggelegen zandplaten, 

stranden, strandvlaktes, 

schorren en kwelders 

nee profieldocument 
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A142 Kievit onbekend 
  

nee 
 

A156 Grutto 2 
  

nee 
 

A160 Wulp 15 
  

nee 
 

A162 Tureluur 2 
  

nee 
 

Veluwe afstand tot plangebied: 2 km 
   

Habitatsoorten 
     

H1318 Meervleermuis 
10-20 km via 

watergangen    
Vleermuis.net 

Broedvogels 
     

A072 Wespendief 10 
bosrijke gebieden op hoge 

zandgronden 

naaldbossen, opgaande 

loofbossen met rijke 

ondergroei 

Nee, habitats zijn allen ten 

zuid(west)en van het 

plangebied gelegen 

profieldocument 

A224 Nachtzwaluw 6 

bosranden, boven heide en 

nabijgelegen braakliggende 

gronden 

dichtgegroeide, niet-

vergraste zandverstuivingen; 

halfopen landschappen op 

schrale zandige bodems  

Nee, habitats zijn allen ten 

zuid(west)en van het 

plangebied gelegen 

profieldocument 

A229 IJsvogel 0 
    

A233 Draaihals 0 
    

A236 Zwarte Specht 0 
    

A246 Boomleeuwerik 0 
    

A255 Duinpieper 0 
    

A276 Roodborsttapuit 0 
    

A277 Tapuit 0 
    

A338 Grauwe Klauwier 0 
    

Uiterwaarden Zwarte Water     

Broedvogels      

A021 Roerdomp 1     

A119 Porseleinhoen 0     

A122 Kwartelkoning 0     

A197 Zwarte stern 2     

A298 Grote karekiet 0     

Niet-broedvogels      

A037 Kleine zwaan 12 
wateren, polders, 

uiterwaarden 

wateren, ondergelopen 

boezemlanden en 

zomerpolders, zand- en 

modderbanken 

het plangebied ligt niet 

tussen geschikt rust- en 

foerageergebied 

profieldocument 

A041 Kolgans 30 akkers met oogstresten grote wateren 

het plangebied ligt niet 

tussen geschikt rust- en 

foerageergebied 

profieldocument 

A050 Smient 11 
taluds, oevers, 

graslandpercelen 
wateren 

het plangebied ligt niet 

tussen geschikt rust- en 

foerageergebied 

profieldocument 

A054 Pijlstaart 2     

A056 Slobeend 1     

A125 Meerkoet 0     

A156 Grutto 2 
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Veluwerandmeren afstand tot plangebied: 10 km 
   

Habitatsoorten 
     

H1318 Meervleermuis 
10-20 km via 

watergangen    
Vleermuis.net 

Broedvogels 
     

A021 Roerdomp 1 
    

A298 Grote karekiet 0 
    

Niet-broedvogels 
     

A005 Fuut 0 
    

A017 Aalscholver 20 Uitgestrekte visrijke wateren 

rustige locaties, eilanden 

met bomen, in water staande 

hoogspanningsmasten, 

onbewoonde wad- en 

zandplaten 

trekt tussen 

foerageergebied grote 

plassen en slaapplaats, is 

niet aanwezig 

profieldocument 

A027 Grote Zilverreiger 15 
ondiepe wateren, sloten en 

moerassen 

afgelegen en afgesloten 

terreinen (moerasrijke 

landschappen) 

Nee, zal foerageren en 

rusten direct rondom het 

veluwerandmeer 

profieldocument 

A034 Lepelaar 15 zoute en zoete wateren 

dynamische milieus, 

overgang zoet en zout op 

eilanden, duinvalleien en 

kwelders, uitgestrekte 

moerassen 

Nee, geschikte 

foerageergebieden niet in 

omgeving veluwe 

aanwezig 

profieldocument 

A037 Kleine Zwaan 12 
Wateren, polders, 

uiterwaarden 

wateren, ondergelopen 

boezemlanden en 

zomerpolders, zand- en 

modderbanken 

nee, geschikte 

foerageergebieden en 

rustgebieden liggen beide 

ten westen van de 

windmolens 

profieldocument 

A050 Smient 11 
taluds, oevers, 

graslandpercelen 
wateren  

nee, geschikte 

foerageergebieden en 

rustgebieden liggen beide 

ten westen van de 

windmolens 

profieldocument 

A051 Krakeend 5 
    

A054 Pijlstaart 2 
    

A056 Slobeend 1 
    

A058 Krooneend 1,5 
    

A059 Tafeleend 15 wateren  
rustige zoete wateren, in 

luwte van dijk 

nee, foerageren  en rusten 

op of direct nabij de 

veluwerandmeren 

profieldocument 

A061 Kuifeend 15 wateren  
rustige wateren, in luwte van 

dijk 

nee, foerageren  en rusten 

op of direct nabij de 

veluwerandmeren 

profieldocument 

A067 Brilduiker 5 
    

A068 Nonnetje 15 visrijke wateren 
ongestoorde en beschutte 

wateren 

nee, geen visrijke en 

ongestoorde wateren 

aanwezig 

profieldocument 

A070 Grote Zaagbek 1,5 
    

A125 Meerkoet 0 
    

Ketelmeer&Vossemeer afstand tot plangebied: 12 km 
   

Broedvogels 
     

A021 Roerdomp 1 
    

A119 Porseleinhoen 0 
    

A298 Grote karekiet 0 
    

Niet-broedvogels 
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A005 Fuut 0 
    

A017 Aalscholver 20 Uitgestrekte visrijke wateren 

rustige locaties, eilanden 

met bomen, in water staande 

hoogspanningsmasten, 

onbewoonde wad- en 

zandplaten 

trekt tussen grote plassen 

en broedgebied, grote 

plassen zijn niet aanwezig 

profieldocument 

A034 Lepelaar 15 zoute en zoete wateren 

dynamische milieus, 

overgang zoet en zout op 

eilanden, duinvalleien en 

kwelders, uitgestrekte 

moerassen 

Nee, foerageert in en 

rondom het Ketelmeer 
profieldocument 

A037 Kleine Zwaan 12 
    

A039b Toendrarietgans 2 
    

A041 Kolgans 30 akkers met oogstresten grote wateren 

het plangebied ligt niet 

tussen geschikt rust- en 

foerageergebied 

profieldocument 

A043 Grauwe Gans 30 
graslanden, akkers met 

oogstresten 
grote wateren, moerassen 

het plangebied ligt niet 

tussen geschikt rust- en 

foerageergebied 

profieldocument 

A051 Krakeend 5 
    

A052 Wintertaling 9 
    

A054 Pijlstaart 2 
    

A059 Tafeleend 15 wateren  
rustige zoete wateren, in 

luwte van dijk 

nee, foerageren  en rusten 

op of direct nabij 

Ketelmeer 

profieldocument 

A061 Kuifeend 15 wateren  
rustige wateren, in luwte van 

dijk 

nee, foerageren  en rusten 

op of direct nabij 

Ketelmeer 

profieldocument 

A068 Nonnetje 15 visrijke wateren 
ongestoorde en beschutte 

wateren 

nee, geen visrijke en 

ongestoorde wateren 

aanwezig 

profieldocument 

A070 Grote Zaagbek 1,5 
    

A094 Visarend 11 
    

A125 Meerkoet 0 
    

A156 Grutto 2 
    

A190 Reuzenstern 2 
    

Zwarte meer afstand tot plangebied: 15 km 
   

Broedvogels 
     

A021 Roerdomp 1 
    

A029 Purperreiger 20 

waterpartijen met ondiep, 

helder en visrijk water.natte 

graslanden en sloten in 

boerenland 

water- en moerasrijke 

landschappen 

Nee, foerageert en rust in 

en direct rondom zwarte 

meer 

profieldocument 

A119 Porseleinhoen 0 
    

A292 Snor 0 
    

A295 Rietzanger 0 
    

A298 Grote karekiet 0 
    

Niet-broedvogels 
     

A005 Fuut 0 
    

A017 Aalscholver 20 Uitgestrekte visrijke wateren 

rustige locaties, eilanden 

met bomen, in water staande 

hoogspanningsmasten, 

onbewoonde wad- en 

zandplaten 

trekt tussen grote plassen 

en broedgebied, grote 

plassen zijn niet aanwezig 

profieldocument 

A034 Lepelaar 15 
    



 

 

Passende Beoordeling Windmolenpark Hattemerbroek bijlage 1 

LW-AF20140044 - 5 - 

Openbaar      

A037 Kleine Zwaan 12 
    

A039b Toendrarietgans 2 
    

A041 Kolgans 30 akkers met oogstresten grote wateren 

het plangebied ligt niet 

tussen geschikt rust- en 

foerageergebied 

profieldocument 

A043 Grauwe Gans 30 
graslanden, akkers met 

oogstresten 
grote wateren, moerassen 

het plangebied ligt niet 

tussen geschikt rust- en 

foerageergebied 

profieldocument 

A050 Smient 11 
    

A051 Krakeend 5 
    

A052 Wintertaling 9 
    

A054 Pijlstaart 2 
    

A056 Slobeend 1 
    

A059 Tafeleend 15 
    

A061 Kuifeend 15 
    

A125 Meerkoet 0 
    

A156 Grutto 2 
    

A197 Zwarte Stern 2 
   

Waardenburg 2004 
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Bijlage 2 
 Fotovisualisaties  

(Mei 2014, Royal HaskoningDHV) 
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Fotovisualisaties 

Voor de beoordeling van het landschap is gebruik gemaakt van fotovisualisaties. Om de 

alternatieven ten opzichte van elkaar te kunnen beoordelen zijn de fotovisualisaties van 

de verschillende scenario’s gemaakt. In onderstaande afbeelding zijn de punten 

opgenomen vanaf waar de visualisaties zijn gemaakt. In deze bijlage zijn recente 

fotovisualisaties opgenomen, gemaakt door Royal HaskoningDHV (rode stippen in 

onderstaande figuur). Daarnaast is gebruik gemaakt van de visualisaties die zijn 

gemaakt in 2008 door Taken landschapsarchitectuur en ecologie. Dit rapport is als 

Bijlage 3 opgenomen.  

 

 
Figuur:  Standpunten v isual isaties ten opzichte van windmolenpar k Hattemerbroek  

 

In de tabel op de volgende pagina is een overzicht van de visualisaties in deze bijlage 

opgenomen. 
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Tabel: Overzicht visual isaties  bi j lage 2 

Positie Alternatief 

1, Kerkwetering, polder in de verte Basisalternatief 1 

Basisalternatief 2 

Basisalternatief 3 

Maximumalternatief 1 

Maximumalternatief 2 

Maximumalternatief 3 

2a, N50, meerdere kilometers afstand Basisalternatief 1 

Basisalternatief 2 

Basisalternatief 3 

Maximumalternatief 1 

Maximumalternatief 2 

Maximumalternatief 3 

2b, N50, meerdere kilometers afstand Basisalternatief 1 

Basisalternatief 2 

Basisalternatief 3 

Maximumalternatief 1 

Maximumalternatief 2 

Maximumalternatief 3 

3, Voskuilerdijk, korte afstand Basisalternatief 1 

Basisalternatief 2 

Basisalternatief 3 

Maximumalternatief 1 

Maximumalternatief 2 

Maximumalternatief 3 

4, Schellerdijk, enkele kilometers afstand Basisalternatief 1 

Basisalternatief 2 

Basisalternatief 3 

Maximumalternatief 1 

Maximumalternatief 2 

Maximumalternatief 3 
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Basisalternatief 1  

Kerkwetering 

3 MW 

4 windmolens  
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Basisalternatief 2  

Kerkwetering 

3 MW 

4 windmolens  
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Basisalternatief 3 

Kerkwetering 

2,5 MW 

4 windmolens  
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Maximumalternatief 1  

Kerkwetering 

3 MW 

7 windmolens  
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Maximumalternatief 2  

Kerkwetering 

3 MW 

7 windmolens  
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Maximumalternatief 3  

Kerkwetering 2,5 MW 

7 windmolens  
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Basisalternatief 1  

N50 (posi t ie a)  

3 MW 

4 windmolens  
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Basisalternatief 2  

N50 (posi t ie a)  

3 MW 

4 windmolens  
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Basisalternatief 3  

N50 (posi t ie a)  

2,5 MW 

4 windmolens  
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Maximumalternatief 1 

N50 (posi t ie a)  

3 MW 

7 windmolens  
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Maximumalternatief 2  

N50 (posi t ie a)  

3 MW 

7 windmolens  
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Maximumalternatief 3  

N50 (posi t ie a)  

2,5 MW 

7 windmolens  
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Basisalternatief 1  

N50 (posi t ie b)  

3 MW 

4 windmolens  
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Basisalternatief 2  

N50 (posi t ie b)  

3 MW 

4 windmolens 
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Basisalternatief 3  

N50 (posi t ie b)  

2,5 MW 

4 windmolens 
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Maximumalternatief 1  

N50 (posi t ie b)  

3 MW 

7 windmolens 
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Maximumalternatief 2  

N50 (posi t ie b)  

3 MW 

7 windmolens 
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Maximumalternatief 3  

N50 (posi t ie b)  

2,5 MW 

7 windmolens 
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Basisalternatief 1 

Voskui lerdi jk  

3 MW 

4 windmolens 



 
 
 
 
 
 

 

BC5518/R004/902052/Ensc  MER Hattemerbroek 

9 mei 2014 - 20 - Definitief rapport 

  

  

 

 

Basisalternatief 2 

Voskui lerdi jk  

3 MW 

4 windmolens 
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Basisalternatief 3  

Voskui lerdi jk  

2,5 MW 

4 windmolens 
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Maximumalternatief 1  

Voskui lerdi jk  

3 MW 

7 windmolens 
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Maximumalternatief 2  

Voskui lerdi jk  

3 MW 

7 windmolens 
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Maximumalternatief 3  

Voskui lerdi jk  

2,5 MW 

7 windmolens 
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Basisalternatief 1  

Schel lerdi jk  

3 MW 

4 windmolens 
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Basisalternatief 2  

Schel lerdi jk  

3 MW 

4 windmolens 
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Basisalternatief 3  

Schel lerdi jk  

2,5 MW 

4 windmolens 
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Maximumalternatief 1 

Schel lerdi jk  

3 MW 

7 windmolens 
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Maximumalternatief 2  

Schel lerdi jk  

3 MW 

7 windmolens 
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Maximumalternatief 3  

Schel lerdi jk  

2,5 MW 

7 windmolens 
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Bijlage 3 
 De beleving van een windturbinepark bij Hattemerbroek 

in samenhang met natuurgebieden in de omgeving  
(Juni 2008, Taken landschapsarchitectuur en ecologie) 

 





 
 
Dit rapport is opgesteld in samenwerking met: 
- Ecofys  Netherlands Utrecht: visualisaties van de windturbines in landschapsfoto’s; 
- Grontmij Utrecht : Juridische aspecten 

opdrachtgever Biomassa Van Werven Energie 

project ONDERZOEK NAAR DE BELEVING VAN EEN TE REALISEREN 
WINDTURBINEPARK IN HATTEMERBROEK VANUIT NATUURGEBIEDEN IN 
DE OMGEVING 

  
nummer 00169-A 
datum 26 juni 2008          

kantoor Roermond  
Kapellerlaan 179 
Postbus 120 
6040 AC Roermond 
Telefoon 0475 330 271 
Fax 0475 330 010 
E-mail  roermond@taken.nl 
 
kantoor Arnhem  
Sw. De Landasstraat 59 
6814 DB Arnhem 
Telefoon 026 443 4460 
Fax 026 443 4462 
E-mail arnhem@taken.nl 
 
kantoor Tilburg  
Ringbaan Oost 240 
Postbus 181 
5000 AD Tilburg 
Telefoon 013 536 5760 
Fax 013 542 1776 
E-mail tilburg@taken.nl 

eerdere datum 07-05-2008, 20-05-2008 
trefwoorden windturbines, natuurschoon 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
© TAKEN Landschapsarchitectuur & Ecologie      26 juni 2008 
 
Niets uit dit rapport of bijbehorende tekeningen mag worden verveelvoudigd en of openbaar gemaakt 
op welke wijze dan ook zonder schriftelijke vermelding van opdrachtgever en Taken B.V., noch mag 
het zonder bronvermelding worden gebruikt voor enig ander doel dan waarvoor het is vervaardigd.
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1. Aanleiding  

In het kader van de vergunningsprocedure voor het oprichten van een windturbinepark bij het verkeersknooppunt Hattemerbroek op 
grond van de Natuurbeschermingswet, is in november 2007 bij het bevoegd gezag, de Provincie Gelderland, een aantal bezwaarschriften 
ingediend. De Commissie voor Beroep- en Bezwaarschriften heeft in februari 2008 inzake deze bezwaarschriften advies uitgebracht.  
De bezwaarschriften en het advies van de commissie waren voor de initiatiefnemer; Biomassa Van Werven Energie, aanleiding om door 

Taken Landschapsarchitectuur & Ecologie een nader onderzoek te laten uitvoeren naar de gevolgen van het windturbinepark op de 
beleving vanuit de omgeving.  
 
 
 

  
Afb.1: Windturbine: ashoogte 105 m, rotordiameter 90 m. 
 

Afb.2: Locaties windturbinepark i.s.m andere infrastructuur en nieuw 
bedrijventerrein (ten behoeve van de leesbaarheid zijn de turbines 
vergroot weergegeven, zie ook bijlage ) 

  
Afb.3: Locatie windturbinepark in de regio Afb.4: Locatie windturbinepark nabij knooppunt Hattemerbroek 
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2.  De voorgenomen ingreep 

De voorgenomen ingreep omvat de oprichting van zeven windturbines. Drie worden opgericht op het grondgebied van de gemeente 
Hattem en vier op het grondgebied van de gemeente Oldebroek. Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid turbines te realiseren met 
maximale afmetingen van 105 meter voor de ashoogte, 90 meter voor de diameter van de rotor en 150 meter voor de totale hoogte 
van de mast en de rotor in verticale richting (de tiphoogte).  
De windturbines worden in een geknikte lijnopstelling geplaatst. Vier windturbines staan in een rechte lijn langs de Provinciale weg N50 en 
de Hanzelijn ten noordwesten van het verkeersknooppunt Hattemerbroek op het grondgebied van de gemeente Oldebroek. De drie 
overige windturbines staan langs de noordzijde van het knooppunt Hattemerbroek op het grondgebied van de gemeente Hattem. De 
totale lengte van de opstelling tussen turbine 1 en turbine 7 bedraagt circa 2,7 kilometer. De windturbines zullen bij voorkeur worden 
uitgevoerd in een neutrale kleur. 
 
 
 
3. De bezwaren 

De kern van de ingediende bezwaarschriften kan, voor wat betreft de landschappelijke en visueel-ruimtelijke aspecten als, volgt worden 
samengevat: 
• het beoogde windturbinepark zal de kenmerken van natuurschoon, zoals aangegeven in de aanwijzingsbesluiten van de betreffende, 

beschermde natuurmonumenten significant aantasten; 
• er vindt ingrijpende visuele beïnvloeding plaats van het karakter van de overgang van het weidse polderlandschap naar het 

Veluwemassief. 
• het beoogde windturbinepark zal een (te) grootschalige wijziging van het landschap betekenen. 
 
 
 
4. Het advies van de Commissie voor Beroep- en Bezwaarschriften 

De ingediende bezwaren zijn behandeld in de Commissie voor Beroep- en bezwaarschriften, welke in februari 2008 een advies heeft 
uitgebracht waarin de volgende, voor dit onderzoek relevante, uitspraken zijn gedaan: 
• de Commissie stelt vast dat de voorgenomen activiteit buiten de betreffende natuurgebieden plaatsvindt, maar dat de reikwijdte van 

de negatieve effecten van deze ingreep dusdanig kan zijn dat beïnvloeding van deze natuurgebieden aan de orde kan zijn. Met andere 
woorden: er is sprake van externe werking! 

• de mate van verstoring en kwaliteitsverslechtering moet worden beoordeeld in het licht van de instandhoudingsdoelstellingen van de 
drie N2000 gebieden; 

• indien deze instandhoudingsdoelstellingen betrekking hebben op landschap en natuurschoon kan niet, zonder onderzoek naar de 
landschappelijke effecten van de windturbines, worden vastgesteld dat significante negatieve effecten zijn uitgesloten. 
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5. De natuurgebieden 

Voor een goed begrip van onderhavige problematiek is het van belang een helder beeld te schetsen betreffende de gebieden, de feitelijk 
juridische status en de instandhoudingsdoelstellingen van deze gebieden. 
In de bezwaarschriften en in het advies van de Commissie wordt een aantal gebieden genoemd. De benaming van de gebieden is echter 
niet overal eenduidig. Naspeuring in de gebiedendatabase van het Ministerie van LNV levert de volgende lijst van bedoelde gebieden op:  
• beschermde natuurmonumenten: IJsseluiterwaarden, Vossemeer en Drontermeer; 
• Natura 2000 gebieden: Uiterwaarden IJssel,  Veluwe,  Veluwerandmeren, Ketel en Vossemeer. 
 

 
Afb.5: Overzicht van de relevante natuurgebieden. 
De locatie van het windturbinepark is met een rode stip aangegeven 
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Afb.5.1 Veluwe Randmeren, Vossemeer 
 

Afb.5.2 Drontenmeer 
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Afb.5.3 Uiterwaarden IJssel 
 

Afb.5.4 Uiterwaarden IJssel en Veluwe 
 

 
De beschermde natuurmonumenten liggen alle helemaal binnen Natura 2000 gebieden.  
De Natuurbeschermingswet 1998 geeft aan dat  

“als (een deel van) bestaand beschermd natuurmonument en een Natura 2000-gebied samenvallen, gaan de bestaande, voor het 
natuurmonument geldende doelstellingen over de bescherming van natuurschoon en natuurwetenschappelijke betekenis van het 
beschermd natuurmonument over naar het nieuwe Natura 2000-gebied. De status van beschermd natuurmonument komt te 
vervallen voor het gedeelte van het beschermd natuurmonument dat deel uitmaakt van een Natura 2000-gebied. Indien dat gebeurt 
heeft de instandhoudingsdoelstelling voor dat gedeelte van het Natura 2000-gebied mede betrekking op de doelstellingen voor het 
behoud, herstel en de ontwikkeling van het natuurschoon of de natuurwetenschappelijke betekenis van het gebied zoals bepaald in 
het vervallen besluit van het beschermde Natuurmonument (artikel 15a, derde lid, van de Natuurbeschermingswet 1998).” 

 
Voor de betreffende beschermde natuurmonumenten zijn in de aanwijzingsbesluiten de volgende passages met betrekking tot 
natuurschoon opgenomen.  
 
IJsseluiterwaarden (1995) 
Het langgerekte IJsseluiterwaardengebied is, met haar wisselende breedte, om haar natuurschoon van betekenis. Het landschap wordt 
gekenmerkt door een kleinschalige afwisseling van landschapselementen, zoals kolken, hanken of strangen, rivierduinen, bosschages, 
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verspreide bomen en heggen, moerasstroken en rietzomen, zandoevers en stroomrichels met daartussen graslanden en plaatselijk 
zandwinplassen. Hier en daar staan oude steenfabrieken. 
Het uiterwaardenlandschap wordt lokaal verstrekt door aan de dijk gelegen oude bebouwing, soms op grotere afstand door een dorps- 
of stadsfront over de rivier en beeldbepalende bossen van achterdijkse landgoederen en het Veluwemassief. In de uiterwaard zelf is slechts 
weinig bebouwing aanwezig. 
Het besloten karakter van het gebied in het zuidelijke deel verdwijnt geleidelijk stroomafwaarts. Het natuurmonument wordt opvallend 
ruimer van karakter ten noordwesten van Zwolle waar de rivier traag door de delta stroomt in de richting van het IJsselmeer. 
Overstromingen zorgen voor een extra afwisseling. Vooral gedurende het winterhalfjaar zijn grote delen van de uiterwaarden geïnundeerd 
waarbij overstromingsduur en –frequentie sterk kunnen variëren. 
Drontermeer (1998) 
Het smalle randmeer tussen Roggebitsluis en Elburg neemt een bijzondere positie in door de vrijwel onaangetaste voormalige 
Zuiderzeeoever en de gevarieerde zandstranden langs Oostelijk Flevoland. Dit wordt versterkt door de kleine eilanden met plaatselijk de 
natuurlijke verlandingszones. Voorgaande beschrijving vormt een wezenlijk kenmerk van het natuurmonument. 
Vossemeer (1998) 
De kustzone aan de oostzijde van het Vossemeer is landschappelijk aantrekkelijk en onaangetast. Het gebied wordt gekenmerkt door een 
geleidelijke overgang van water naar land. Het karakter van de vroegere Zuiderzeekust is hier nog aanwezig. Voorgaande beschrijving 
vormt een wezenlijk kenmerk van het natuurmonument. 
 
Voor de betreffende Natura 2000 gebieden zijn de volgende instandhoudingsdoelen geformuleerd: 
 
038 gebiedendocument Uiterwaarden IJssel november 2007 
Natura 2000 gebiedendocument - werkdocument Natura 2000 aanwijzingsbesluit 
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. 
 
057 gebiedendocument Veluwe november 2006 
Natura 2000 gebiedendocument - werkdocument Natura 2000 aanwijzingsbesluit 
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 
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waarvoor instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd. 
 
075 gebiedendocument Ketelmeer & Vossemeer november 2006 
Natura 2000 gebiedendocument - werkdocument Natura 2000 aanwijzingsbesluit  
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. 

 
076 gebiedendocument Veluwerandmeren november 2006 
Natura 2000 gebiedendocument - werkdocument Natura 2000 aanwijzingsbesluit 
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. 
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6. De onderzoeksvragen 

Het overzicht van de ingediende bezwaarschriften en het advies van de Commissie geven aanleiding tot de volgende onderzoeksvragen: 
• hebben de instandhoudingsdoelstellingen van de betreffende natuurgebieden betrekking op landschap en natuurschoon? 
• kan er worden gesproken van een significante verstoring en kwaliteitsverslechtering van de Natura 2000 gebieden in het licht van de 

instandhoudingsdoelstellingen? 
• heeft de voorgenomen ingreep ingrijpende visuele effecten op het weidse karakter van het polderlandschap en met name op de 

overgang naar het Veluwemassief? 
 
  
 
7. Het landschap, de huidige situatie en de autonome ontwikkeling 

 
Het actuele landschap is een complex geheel van samenhangen in ruimte en tijd. Het landschap dat we buiten waarnemen lijkt een 
statisch geheel maar is veel meer een fase in een langdurig en continu dynamisch ontwikkelingsproces van allerlei veranderingen. 
Eigenschappen en kwaliteiten van het landschap liggen verankerd in een stelsel van samenhangen tussen de verschillende 
landschapselementen. Dit stelsel van samenhangen vormt de basis voor de specifieke eigenschappen van een bepaald landschap. Ze geven 
elk landschap haar eigen, unieke karakter.  
 

 
Afb.6: Ruimtelijke kwaliteit ontstaat door samenhang tussen vorm, functie en betekenis. 
 
De samenhangen tussen vorm, functie en betekenis van de verschillende landschapselementen zijn de basis voor de herkenbaarheid van 
een gebied, voor de beleving van schoonheid en het gevoel zich ergens thuis te voelen.  
Ingrepen in het landschap, zoals het realiseren van een windturbinepark, hebben verandering in dit stelsel van samenhangen tot gevolg en 
zullen de ruimtelijke kwaliteit van het landschap zeker beïnvloeden. 
Een windturbinepark is een fors nieuw element in het landschap en zal invloed hebben op de aanwezige samenhangen en dus op de 
toekomstige ruimtelijke kwaliteit. Locatiebepaling en vormgeving van een dergelijk park dient dan ook te gebeuren vanuit kennis en inzicht 
in de specifieke eigenschappen van het landschap ter plaatse.  
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Het landschap in de driehoek tussen de Veluwe, Flevoland en de IJssel is een grotendeels agrarisch gebied met veel graslanden, verspreid 
liggende boerderijen, relatief weinig wegbeplantingen en slechts enkele kleine boselementen. Met andere woorden: een landschap dat 
wordt gekenmerkt door een grote openheid en de daarbij behorende vergezichten. De noordzijde van dit open gebied wordt begrensd 
door een verdichte zone, van beplantingen, verspreide bebouwing en nederzettingen langs de beide zijden van de IJssel, van Zwolle tot 

Afb.7:  Beeld van het plangebie, kijkend in zuidoostelijke richting met op de voorgrond de N50 en de Hanzelijn in aanleg en op de achtergrond de 
contouren van het stedelijk gebied van Zwolle, de IJsselbrug en de IJsselcentrale. 
 

Afb.8: Vanaf de dijk nabij Zalk valt, kijkend in oostelijke richting, het zicht op de IJssel met zijn uiterwaarden samen met dat op de stedelijke 
bebouwing van Zwolle. 
 

Afb.9: In het beeld van het open landschap, hier gezien vanaf de rechter IJsseldijk nabij Scheren Welle kijkend in zuidelijke richting, speelt het 
markante Veluwe-massief een prominente rol 
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aan Kampen. Aan de westzijde sluit de openheid van het gebied aan op de openheid van Flevoland. Daar worden de vergezichten 
begrensd door een verdichting van de bossen van het Roggebotzand. De zuidelijke begrenzing wordt gevormd door het markante, tot 
circa 35 m hoge, beboste Veluwemassief en aan de oostzijde is de stedelijke bebouwing van Zwolle en Hattem overal duidelijk in beeld.  
 
Het landschap is geen statisch geheel maar continu in ontwikkeling.  
Een aantal ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied is van belang om een goed beeld te schetsen van de landschappelijke situatie in de 
nabije toekomst. De realisatie van de Hanzelijn (zie afb. 2 en afb. 10), die over grote lengte op een dijklichaam wordt aangelegd en wordt 
uitgevoerd met een bovenleiding zal een forse (meer dan de huidige N50/A50) invloed hebben op de openheid van het gebied. 
Daarnaast speelt de ontwikkeling van een fors bedrijventerrein in de oksels van het knooppunt Hattemerbroek (zie afb. 2) een belangrijke 
rol. Een dergelijk aan de snelweg gelegen bedrijventerrein, met bijbehorende reclame-uitingen, zal een grote impact hebben op het 
karakter van de begrenzing van de openheid en daarmee op de openheid zelf. 
Tot slot is het reëel aan te nemen dat de stedelijke bebouwing van Zwolle verder zal toenemen en dat er meer hoge gebouwen zullen 
worden gerealiseerd. Meer nog dan in de huidige situatie zal, juist door de openheid, het karakter van het zuidoostelijk deel van de 
driehoek tussen de Veluwe, Flevoland en de IJssel, in visueel-ruimtelijk opzicht worden bepaald door het aangrenzende stedelijke gebied.  
 

 
Afb 10:  Hanzelijn (bron Tracébesluit mrt. 2004): belangrijke ruimtelijke verandering. 
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8. Visualisaties 

 
In opdracht van Biomassa Van Werven Energie is door EcoFys in april 2008 een aantal visualisaties (terreinfoto’s met daarin de 
windturbines met afmetingen zoals aangegeven in hoofdstuk 2. De voorgenomen ingreep) gemaakt met als doel een reëel en 
representatief beeld te geven van de invloed van het windturbinepark op de beleving.  
 
Visualisaties als deze geven vanzelfsprekend slechts een beperkt beeld van de werkelijkheid.  
Ten eerste omdat het statische beelden zijn, dit in tegenstelling tot de dynamische beleving, van een waarnemer die zich door het 
landschap begeeft. Daarbij is de beweging van de waarnemer door de ruimte van belang maar zeker ook de continue beweging van het 
hoofd en de ogen.  
Ten tweede omdat de foto’s een meer geobjectiveerd beeld geven dan wat een waarnemer beleefd. Visuele waarneming is niet los te 
koppelen van de “gedachtenwereld” van de waarnemer. Kennis en inzicht, maar zeker ook opvattingen van de waarnemer spelen een 
belangrijke rol in wat er wordt waargenomen. De boer ziet geheel andere zaken dan de recreant, de autochtoon ziet geheel andere zaken 
dan de allochtoon. Onwillekeurig worden bepaalde zaken in het beeld door een waarnemer anders, groter of kleiner, mooier of lelijker 
waargenomen.  
 

 
Afb.11: Locaties en kijkrichting van de visualisaties. 
De visualisaties zijn allemaal gemaakt met een beeldhoek van 60 graden. Dit wordt over het algemeen gezien als een hoek die het best de 
reële beleving benaderd. 
De locaties en kijkrichting van de visualisaties zijn dusdanig gekozen dat een representatief het totaalbeeld ontstaan van de beleving van 
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het landschap en het natuurschoon. Er is een aantal visualisaties gemaakt met een blik over de natuurgebieden, bijvoorbeeld vanaf de 
aangrenzende dijk in de richting van het te realiseren windturbinepark. In een aantal gevallen betekent dit dat de waarnemer, kijkend naar 
de windturbines, met de rug naar het natuurgebied staat, In een aantal visualisaties zijn de windturbines, door de aanwezigheid van 
beplantingen feitelijk  deels zichtbaar.  In die gevallen zijn de molens, als draadmodellen vóór de beplanting weergegeven zodat de locatie 
en de afmetingen herkenbaar is. 
 

 
Afb.12: Zalkerdijk visualisatie 1, afstand tot het plangebied circa 2 km. 

 
Staande op de dijk, met de rug naar het in de uiterwaarden van de IJssel gelegen natuurgebied, zijn de molens als gevolg van de aanwezige laanbeplanting niet zichtbaar. 
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Afb.13: Zalkerdijk visualisatie 2, afstand tot het plangebied circa 2 km. 
 
Staande op de dijk, met de rug naar het in de uiterwaarden van de IJssel gelegen natuurgebied, zijn de molens als gevolg van de aanwezige beplantingen niet zichtbaar. 
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Afb.14: Zalkerdijk visualisatie 3, afstand tot het plangebied circa 2 km. 
 
Vanuit het buitendijksgelegen natuurgebied wordt het zicht op het omringende landschap binnendijks voor een belangrijk deel  
door de IJsseldijk en de aanwezige beplantingen aan het oog onttrokken. De windturbines zijn nauwelijks zichtbaar. 
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Afb.15:  Zalkerdijk visualisatie 4, afstand tot het plangebied circa 4 km. 
 
Vanaf de locatie Zalk-Noord kijkend in zuidelijke richting over de IJssel met zijn uiterwaarden, zijn de molens duidelijk aanwezig. 
Deze locatie bevindt zich zuidelijk van het Beschermd Natuurmonument. 
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Afb.16: Zalkerdijk visualisatie 5, afstand tot het plangebied circa 4 km. 
 
Vanaf de weg naar de boerderijen in de uiterwaarden bij het Zalkerbos ligt het windturbinepark in zuidoostelijke richting.  
De locatie ligt ten zuiden van het Beschermde Natuurmonument. Het Beschermd Natuurmonument bevind zich achter de waarnemer.  
Het zicht op de molens wordt door de beplantingen en de dorpsbebouwing aan het oog onttrokken.  
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Afb.17: Zwolle-West  visualisatie 6, afstand tot het plangebied circa 3 km. 
 
De Vreugderijker waard, het uiterwaardengebied aan de oostzijde van de IJssel bij Westenholte, is zeer open.   
Er bevindt zich hier geen Beschermd Natuurmonument.  
Het windturbinepark is hier, in zuidelijke richting kijkend, duidelijk in het beeld aanwezig. 
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Afb.18: Veecaterdijk visualisatie 7, afstand tot het plangebied circa 4 km. 
 
Nabij De Harsenhorst, in de uiterwaard aan de noordzijde van de IJssel, zijn de windturbines  
kijkend in zuidoostelijke richting plaatselijk in beeld. 



 26 juni 2008 biomassa van werven energie 
 00169-A onderzoek naar de beleving van een windturbinepark nabij hattemerbroek 

   TAKEN Landschapsarchitectuur & Ecologie 21 

 
Afb.19: Koppelerwaard visualisatie 8, , afstand tot het plangebied circa 5 km. 
 
In de uiterwaard nabij Wilsum is het windturbinepark, nauwelijks zichtbaar. 
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Afb.20: Nieuwstad visualisatie 9, afstand tot het plangebied circa 6 km. 
 
Van de locatie ten noorden van de Scheren Welle, aan de noordzijde van de IJssel op een afstand  
van circa 8 km van het windturbinepark, spelen de windturbines geen rol van betekenis. 
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Afb.21: Vossermeerdijk visualisatie 10, afstand tot het plangebied circa 14 km. 
 
Vanaf de Vosserdijk spelen de molens geen enkele rol in het landschapsbeeld. 
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Afb.22: Drontermeer visualisatie 11, , afstand tot het plangebied circa 13 km. 
 
Vanaf het recreatiegebied aan de Drontermeerdijk zijn de molens, kijkend in oostelijke richting over het water en het  
open landschap van de Polder Oosterwolde, weliswaar zichtbaar maar worden geheel in de horizon opgenomen.  
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Afb.23: Veluwe visualisatie 12, , afstand tot het plangebied circa 4 km. 
 
Het windturbinepark speelt vanaf de Veluwe, zelfs vanuit de open heide gebieden geen rol in de beleving. 
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Afb.24: IJsselcentrale/Oldenzeel visualisatie 13, afstand tot het plangebied circa 5 km. 
 
Vanaf de uiterwaarden ten zuiden van Oldenzeel bij Zwolle, zijn de rotorbladen van de windturbines  
kijkend in noordwestelijke richting tussen Kampen en Zwolle deels zichtbaar.  
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9. Conclusies 

9.1. Hebben de instandhoudingsdoelen van de betreffende Natura 2000 gebieden betrekking op landschap en natuurschoon? 
 
Ja.  
Delen van de uiterwaarden van de IJssel zijn voor inwerkingtreding van de Natuurbeschermingswet 1998 aangewezen als beschermd 
natuurmonument. Onder de Natuurbeschermingswet 1998 is het gebied Uiterwaarden IJssel als Natura 2000-gebied aangewezen op 
grond van de Vogelrichtlijn en aangemeld op grond van de Habitatrichtlijn.  Voor zover een beschermd natuurmonument volledig deel 
uitmaakt van een Vogel- of Habitatrichtlijngebied vervalt de status van beschermd natuurmonument. De doelstellingen ten aanzien van het 
behoud, herstel of ontwikkeling van het natuurschoon van het gebied zoals bepaald in het vervallen aanwijzingsbesluit (als beschermd 
natuurmonument) maken echter onderdeel uit van de instandhoudingsdoelstellingen, zoals die zijn opgenomen in het aanwijzingsbesluit in 
het kader van de Vogelrichtlijn en het concept aanwijzingsbesluit in het kader van de Habitatrichtlijn.  
Nu de uiterwaarden van de IJssel formeel zijn aangewezen in het kader van de Vogelrichtlijn en zijn aangemeld in het kader van de 
Habitatrichtlijn als Natura 2000-gebied, omvatten de instandhoudingsdoelstellingen van het gebied uiterwaarden IJssel dus, voor wat 
betreft de begrenzingen van de oorspronkelijke beschermde natuurmonumenten, ook bepalingen ten aanzien van natuurschoon van het 
gebied (doelstellingen overgenomen uit het oude aanwijzingsbesluit als beschermd natuurmonument). 
 
9.2. Kan er worden gesproken van een significante verstoring en kwaliteitsverslechtering van de Natura 2000 gebieden in het licht van de 
instandhoudingsdoelstellingen? 
 
Nee. 
In de instandhoudingsdoelstellingen van de Natura 2000 gebieden wordt gesproken over “ruimtelijke samenhang met de omgeving ten 
behoeve van de duurzame instandhouding van de in Nederland voorkomende natuurlijke habitats en soorten”. Het begrip “ruimtelijke 
samenhang” heeft hier primair betrekking op de fysieke gesteldheid van de gebieden als basisvoorwaarde “voor de duurzame 
instandhouding van de in Nederland voorkomende natuurlijke habitats en soorten”. Het gaat daarbij op ordening van gebieden. 
Bijvoorbeeld de afwisseling van gebieden met een open karakter (weilanden) met gebieden een besloten karakter (bossen) of afwisseling 
van gebieden met een functioneel karakter (landbouwkavels) en een meer natuurlijk karakter (natuurgebieden).  
Deze ordening wordt door het beoogde windturbinepark op geen enkele wijze aangetast, immers het windturbinepark heeft zelf 
nauwelijks fysiek ruimtelijke impact en ligt dusdanig (enkele kilometers) buiten de Natura 2000 gebieden dat de ruimtelijke samenhang 
tussen de Natura 2000 gebieden en zijn omgeving niet wijzigt. 
 
Voor wat betreft de beschermde natuurmonumenten, die alle onderdeel zijn geworden van de Natura 2000 gebieden, spelen de 
oorspronkelijke aanwijzingsbesluiten een rol, deze zijn immers opgenomen in de instandhoudingsdoestellingen van de Natura 2000 
gebieden.  
Voor wat betreft de beschermde natuurmonumenten Vossemeer en Drontermeer kan worden geconcludeerd dat er op geen enkele 
manier beïnvloeding van het natuurschoon in relatie tot deze gebieden plaats vindt. De afstand tot het plangebied is immers zo groot, 
meer dan 12 km, dat de voorgenomen ingreep in de beleving niet of nauwelijks een rol speelt. De visualisaties (afb. 2, locatie 10 en afb. 
22, locatie 11) zijn een goede illustratie daarvan. 
  
De afstand van het plangebied tot het beschermde natuurmonument IJsseluiterwaarden is geringer.  
De relevante kenmerken, bepalend voor het natuurschoon van deze natuurmonumenten, zoals aangegeven in het aanwijzingsbesluit zijn: 
- Het IJsseluiterwaarden landschap is een kleinschalige afwisseling van landschapselementen, zoals kolken, hanken of strangen, 

rivierduinen, bosschages, verspreide bomen en heggen, moerasstroken en rietzomen, zandoevers en stroomrichels met 
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daartussen graslanden en plaatselijk zandwinplassen;  
- aan de dijk gelegen oude bebouwing, soms op grotere afstand; 
- een dorp- of stadsfront aan de rivier ; 
- beeldbepalende bossen van achterdijkse landgoederen en het Veluwemassief. 
Deze kenmerken zijn hoofdzakelijk van toepassing op het zuidelijk deel van de IJsseluiterwaarden.  Het plangebied bevindt zicht echter op 
enkele kilometers van het, meer stroomafwaarts, ten noordwesten van Zwolle, gelegen deel.  
Hiervoor is in het aanwijzingsbesluit het volgende kenmerk van natuurschoon aangegeven: 
- een opvallend ruimer karakter. 
 
Het algemene beeld, dat uit de visualisaties naar voren komt is dat de windturbines slechts vanuit een beperkt aantal plaatsen (locatie 6; 
Zwolle-west, locatie 7 Veecaterdijk) duidelijk in beeld zijn. Vanuit locatie 13 IJsselcentrale-Oldenzeel, nabij Zwolle zijn de molens ook 
zichtbaar maar duidelijk als onderdeel van de stedelijke omgeving. De visualisaties van de overige locaties laten zien dat de windturbines 
niet of nauwelijks onderdeel uitmaken van de beleving.  
Voor delen van de uiterwaarden aan de rechteroever van de IJssel moet worden geconstateerd dat windturbines in de recreatieve, 
landschappelijke beleving wel een rol spelen. Recreatieve, landschappelijke beleving kan niet gelijk worden gesteld met de beleving van de 
natuur (natuurschoon). Het is immers vanzelfsprekend dat de beleving van natuur in natuurgebieden nabij stedelijk gebied altijd een 
combinatie is van het beleven van natuur én van het beleven van cultuur.  
De beleving van het cultuuraspect zal plaatselijk, zoals bijvoorbeeld zichtbaar is op de visualisatie-locaties 6, 7 en 13 vanaf de rechteroever 
van de IJssel als gevolg van het windturbinepark wijzigen.  Aangenomen mag worden dat de stedelijke bebouwing van Zwolle,  Hattem en 
Wezep en de bebouwing op het bedrijventerrein Hattemerbroek verder zal toenemen en dat er meer hoge gebouwen zullen worden 
gerealiseerd.  Sterker dan in de huidige situatie zal, juist door de openheid van dit landschap, het karakter van het zuidoostelijk deel van de 
driehoek tussen de Veluwe, Flevoland en de IJssel, in visueel-ruimtelijk opzicht meer en meer worden bepaald door het aangrenzende 
stedelijke gebied. De windturbines zullen daar een passend onderdeel van gaan uitmaken. De windturbines zijn plaatselijk zichtbaar als 
onderdeel van het zicht op het stedelijk gebied, maar de in het aanwijzingsbesluit genoemde kenmerkende openheid verandert daar niet 
door.  
De natuurbeleving, de schoonheid van plant en dier, wijzigt daarmee niet. Met andere woorden er geen sprake van een significant negatief 
effect op de kenmerken van natuurschoon, zoals aangegeven in de oorspronkelijke beschermde natuurmonumenten. 
 
9.3. Heeft de voorgenomen ingreep ingrijpende visuele effecten op het weidse karakter van het polderlandschap en met name op de 
overgang naar het Veluwemassief? 
 
De visualisaties laten duidelijk zien dat kijkend naar het windturbinepark, het Veluwemassief in de beleving geen rol speelt.   
Het windturbinepark en het Veluwemassief zijn niet of nauwelijks samen in het blikveld.  
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Bijlage: Locatie van de te realiseren windturbines. 
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Bijlage 4 
 Geluidcontouren  

(Februari 2014, Royal HaskoningDHV) 
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Bijlage 5 
 Geluidbelasting opwoningen  

(December 2013, Royal HaskoningDHV) 
 



BC5518PMER Windpark Hattemmerbroek

Rekenresultaten Basisalternatief 1

Rapport: Resultatentabel
Model: Vestas V90 3 MW

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Basisalternatief
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

W-06_A Harderbergweg 3A 5,00 35 36 36 42
W-07_A Sloetweg 2 5,00 32 32 32 38
W-08_A De Belten 6 5,00 38 39 39 45
W-09_A Oostersedijk 1B 5,00 38 38 39 45
W-10_A Oostersedijk 4 5,00 36 37 37 43

W-11_A Ierstweg 3 5,00 31 31 31 38
W-12_A Ierstweg 1 5,00 26 26 27 33
W-13_A Zuiderzeestraatweg 24 5,00 25 25 26 32
W-14_A Zuiderzeestraatweg 26 5,00 28 28 28 34
W-15_A Zuiderzeestraatweg 30 5,00 28 28 28 35

W-16_A Hanewende 16 5,00 28 28 28 34
W-17_A Middeldijk 12 5,00 29 29 29 35
W-18_A Voskuilerdijk 45 5,00 35 35 36 42
W-19_A Woonbestemming Landgoed Noorderhoek 5,00 39 39 40 46
WD-01_A Middeldijk 37 5,00 42 42 42 49

WD-02_A Middeldijk 35 5,00 42 42 43 49
WD-03_A Middeldijk 27 5,00 42 42 42 49
WD-04_A Middeldijk 25 5,00 41 41 41 48
WD-05_A Middeldijk 28 5,00 41 41 41 47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

10-12-2013 15:13:57Geomilieu V2.20



BC5518PMER Windpark Hattemmerbroek

Rekenresultaten Basisalternatief 2

Rapport: Resultatentabel
Model: Nordex N117 3,0 MW

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Basisalternatief
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

W-06_A Harderbergweg 3A 5,00 33 33 34 40
W-07_A Sloetweg 2 5,00 29 29 29 36
W-08_A De Belten 6 5,00 36 37 37 43
W-09_A Oostersedijk 1B 5,00 36 36 37 43
W-10_A Oostersedijk 4 5,00 34 35 35 41

W-11_A Ierstweg 3 5,00 29 29 29 36
W-12_A Ierstweg 1 5,00 24 24 25 31
W-13_A Zuiderzeestraatweg 24 5,00 23 23 24 30
W-14_A Zuiderzeestraatweg 26 5,00 26 26 26 32
W-15_A Zuiderzeestraatweg 30 5,00 26 26 26 32

W-16_A Hanewende 16 5,00 25 25 26 32
W-17_A Middeldijk 12 5,00 26 26 27 33
W-18_A Voskuilerdijk 45 5,00 32 33 33 39
W-19_A Woonbestemming Landgoed Noorderhoek 5,00 37 37 38 44
WD-01_A Middeldijk 37 5,00 40 40 40 47

WD-02_A Middeldijk 35 5,00 40 41 41 47
WD-03_A Middeldijk 27 5,00 40 40 40 47
WD-04_A Middeldijk 25 5,00 39 39 40 46
WD-05_A Middeldijk 28 5,00 39 39 39 45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

10-12-2013 15:15:30Geomilieu V2.20



BC5518PMER Windpark Hattemmerbroek

Rekenresultaten Basisalternatief 3

Rapport: Resultatentabel
Model: Nordex N100 2,5 MW

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Basisalternatief
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

W-06_A Harderbergweg 3A 5,00 33 33 33 40
W-07_A Sloetweg 2 5,00 29 29 29 35
W-08_A De Belten 6 5,00 37 37 37 43
W-09_A Oostersedijk 1B 5,00 37 37 37 43
W-10_A Oostersedijk 4 5,00 35 35 35 42

W-11_A Ierstweg 3 5,00 29 29 30 36
W-12_A Ierstweg 1 5,00 24 25 25 31
W-13_A Zuiderzeestraatweg 24 5,00 23 24 24 30
W-14_A Zuiderzeestraatweg 26 5,00 26 26 26 33
W-15_A Zuiderzeestraatweg 30 5,00 26 26 26 33

W-16_A Hanewende 16 5,00 25 26 26 32
W-17_A Middeldijk 12 5,00 26 27 27 33
W-18_A Voskuilerdijk 45 5,00 32 32 33 39
W-19_A Woonbestemming Landgoed Noorderhoek 5,00 38 38 38 44
WD-01_A Middeldijk 37 5,00 40 40 41 47

WD-02_A Middeldijk 35 5,00 41 41 41 48
WD-03_A Middeldijk 27 5,00 40 41 41 47
WD-04_A Middeldijk 25 5,00 40 40 40 46
WD-05_A Middeldijk 28 5,00 39 39 40 46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

10-12-2013 15:16:43Geomilieu V2.20



BC5518PMER Windpark Hattemmerbroek

Rekenresultaten Maximumalternatief 1

Rapport: Resultatentabel
Model: Vestas V90 3 MW

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

W-06_A Harderbergweg 3A 5,00 36 36 36 42
W-07_A Sloetweg 2 5,00 32 32 32 39
W-08_A De Belten 6 5,00 39 39 39 45
W-09_A Oostersedijk 1B 5,00 40 41 41 47
W-10_A Oostersedijk 4 5,00 41 41 41 48

W-11_A Ierstweg 3 5,00 39 39 39 45
W-12_A Ierstweg 1 5,00 37 37 37 43
W-13_A Zuiderzeestraatweg 24 5,00 36 36 37 43
W-14_A Zuiderzeestraatweg 26 5,00 38 38 39 45
W-15_A Zuiderzeestraatweg 30 5,00 37 37 37 43

W-16_A Hanewende 16 5,00 33 34 34 40
W-17_A Middeldijk 12 5,00 32 33 33 39
W-18_A Voskuilerdijk 45 5,00 35 36 36 42
W-19_A Woonbestemming Landgoed Noorderhoek 5,00 41 41 41 47
WD-01_A Middeldijk 37 5,00 42 42 42 49

WD-02_A Middeldijk 35 5,00 42 43 43 49
WD-03_A Middeldijk 27 5,00 42 42 43 49
WD-04_A Middeldijk 25 5,00 41 42 42 48
WD-05_A Middeldijk 28 5,00 41 41 41 48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

10-12-2013 15:14:32Geomilieu V2.20



BC5518PMER Windpark Hattemmerbroek

Rekenresultaten Maximumalternatief 2

Rapport: Resultatentabel
Model: Nordex N117 3,0 MW

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

W-06_A Harderbergweg 3A 5,00 33 34 34 40
W-07_A Sloetweg 2 5,00 29 29 30 36
W-08_A De Belten 6 5,00 37 37 37 43
W-09_A Oostersedijk 1B 5,00 38 39 39 45
W-10_A Oostersedijk 4 5,00 39 39 39 46

W-11_A Ierstweg 3 5,00 37 37 37 43
W-12_A Ierstweg 1 5,00 35 35 35 41
W-13_A Zuiderzeestraatweg 24 5,00 34 34 35 41
W-14_A Zuiderzeestraatweg 26 5,00 36 36 37 43
W-15_A Zuiderzeestraatweg 30 5,00 34 34 35 41

W-16_A Hanewende 16 5,00 31 31 31 38
W-17_A Middeldijk 12 5,00 30 30 30 37
W-18_A Voskuilerdijk 45 5,00 33 33 33 39
W-19_A Woonbestemming Landgoed Noorderhoek 5,00 39 39 39 45
WD-01_A Middeldijk 37 5,00 40 40 40 47

WD-02_A Middeldijk 35 5,00 41 41 41 47
WD-03_A Middeldijk 27 5,00 40 40 41 47
WD-04_A Middeldijk 25 5,00 39 40 40 46
WD-05_A Middeldijk 28 5,00 39 39 39 46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

10-12-2013 15:16:07Geomilieu V2.20



BC5518PMER Windpark Hattemmerbroek

Rekenresultaten Maximumalternatief 3

Rapport: Resultatentabel
Model: Nordex N100 2,5 MW

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

W-06_A Harderbergweg 3A 5,00 33 33 33 40
W-07_A Sloetweg 2 5,00 29 29 29 36
W-08_A De Belten 6 5,00 37 37 37 44
W-09_A Oostersedijk 1B 5,00 39 39 39 46
W-10_A Oostersedijk 4 5,00 40 40 40 46

W-11_A Ierstweg 3 5,00 37 37 38 44
W-12_A Ierstweg 1 5,00 35 35 36 42
W-13_A Zuiderzeestraatweg 24 5,00 35 35 35 42
W-14_A Zuiderzeestraatweg 26 5,00 37 37 37 44
W-15_A Zuiderzeestraatweg 30 5,00 34 35 35 41

W-16_A Hanewende 16 5,00 31 31 31 38
W-17_A Middeldijk 12 5,00 30 30 30 37
W-18_A Voskuilerdijk 45 5,00 33 33 33 39
W-19_A Woonbestemming Landgoed Noorderhoek 5,00 39 39 39 46
WD-01_A Middeldijk 37 5,00 40 40 41 47

WD-02_A Middeldijk 35 5,00 41 41 41 48
WD-03_A Middeldijk 27 5,00 41 41 41 48
WD-04_A Middeldijk 25 5,00 40 40 40 47
WD-05_A Middeldijk 28 5,00 39 40 40 46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

10-12-2013 15:17:20Geomilieu V2.20
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Bijlage 6 
 Kaarten slagschaduwberekeningen  

(December 2013, Royal HaskoningDHV) 
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