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  Voorwoord 

Haskoning/DHV Nederland B.V. onderzoekt in opdracht van samenwerkingsverband 
IJsselwind B.V. de mogelijkheid om een windpark, genaamd Windpark IJsselwind, te 
ontwikkelen in de gemeenten Zutphen en Lochem. Haskoning/DHV Nederland heeft 
Bureau Waardenburg gevraagd te onderzoeken in welke mate vliegroutes van ganzen 
en andere soorten watervogels het plangebied doorkruisen. Dit onderzoek heeft 
plaatsgevonden in winter 2015/2016. 
 
Voorliggende rapportage beschrijft beknopt de bevindingen. De resultaten van het 
onderzoek vormt input voor de ecologische effectbeoordeling ten behoeve van het 
MER en eventuele vergunningaanvragen. 
 
Binnen Bureau Waardenburg bestond het projectteam uit: 
Hein Prinsen projectleiding, eindredactie 
Ralph Smits  veldwerk, rapportage 
Lieuwe Anema GIS analyses 
 
Abel Gyimesi, Daniel Beuker, Mark Collier en Robert Jan Jonkvorst (allen Bureau 
Waardenburg) namen deel aan een of meerdere veldonderzoeken.  
 
Vanuit Haskoning/DHV Nederland B.V. is het project begeleid door dhr. M. Groen. Hij 
wordt vriendelijk bedankt voor de prettige samenwerking. 
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 1 Inleiding 

 1.1 Aanleiding 

Haskoning/DHV Nederland B.V. onderzoekt in opdracht van samenwerkingsverband 
IJsselwind B.V. de mogelijkheid om een windpark, genaamd Windpark IJsselwind, te 
ontwikkelen in de gemeenten Zutphen en Lochem (zie figuur 1.1). Verschillende 
natuuraspecten kunnen een rol spelen bij de besluitvorming en van belang zijn voor 
een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet en/of een ontheffing in 
het kader van de Flora- en faunawet.  
 
In de ruime omgeving van het plangebied overwinteren grote aantallen ganzen. De 
bestaande telgegevens van afgelopen jaren geven voldoende inzicht in het 
seizoensverloop en gebiedsgebruik. Een groot deel van deze ganzen heeft een relatie 
met Natura 2000-gebied Rijntakken. In hoeverre deze vogels het plangebied 
doorkruisen op hun dagelijkse vluchten van en naar slaapplaatsen is onbekend. Om 
deze kennisleemte in te vullen heeft Bureau Waardenburg in de winter van 2015/16, in 
opdracht van Haskoning/DHV Nederland, veldonderzoek uitgevoerd naar vlieg-
patronen van ganzen en andere soorten watervogels in de ruime omgeving van het 
plangebied. In de onderhavige rapportage worden de resultaten gepresenteerd. 
 
 

 1.2 Doel 

Het voorliggende rapport heeft als doel om het belang van het plangebied voor 
watervogels, en dan met name vliegbewegingen van ganzen over het plangebied, 
inzichtelijk te maken. Dit vindt plaats door: 
- te onderzoeken van welke slaapplaatsen en dagrustplaatsen de watervogels, 

die overdag in de ruime omgeving van het plangebied verblijven, afkomstig zijn;  
- aan te geven waar de belangrijkste vliegbewegingen van watervogels 

plaatsvinden tussen slaap- en/of rustplaatsen en foerageergebieden. 
 
De resultaten van het onderzoek vormen input voor de ecologische effectbeoordeling 
ten behoeve van het MER en eventuele vergunningaanvragen. 
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Figuur 1.1 Plangebied en omgeving, inclusief toponiemen. 
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 2 Materiaal en methoden 

Het veldonderzoek was gericht op het in kaart brengen van vliegbewegingen van 
ganzen en andere soorten watervogels in en nabij het plangebied van Windpark 
IJsselwind. Hierbij lag de nadruk op vliegbewegingen van ganzen tussen 
foerageergebieden en slaapplaatsen, welke zich afspelen rond de avond- en 
ochtendschemering. Met het oog op aanvaringen is die periode risicovol, omdat de 
turbines in de schemering en het donker mogelijk minder goed zichtbaar zijn. 
 
In 2015/2016 zijn in de ruime omgeving van het plangebied gedurende vier avonden, 
deels in het donker, met behulp van een mobiele Furuno scheepsradar waarnemingen 
verricht aan de slaaptrek van ganzen en andere soorten watervogels in en nabij het 
plangebied (tabel 2.1, figuur 2.1).  
 

Tabel 2.1 Overzicht data van de verschillende veldonderzoeken met radar en 
tweede waarnemer in de omgeving van het plangebied. Tevens zijn de 
begin- en eindtijden en weersomstandigheden weergegeven. 

datum begin eind zon temp windkracht bewolking zicht 
   onder (C°) in Bft / neerslag 

18-12-2015 16:00 18:00 16:29 11 3 ZW 7/8 - geen 10 km 

30-12-2015 16:00 18:00 16:37 6 3 ZZO 6/8 - geen 10 km 

15-01-2016 16:45 18:30 16:55 3 2 N 8/8 - geen 10 km 

28-01-2016 16:45 19:00 17:16 4 3 ZW 1/8 – geen 10 km 

15-02-2016 16:45 19:00 17:52 -2 3 N 6/8 - geen 4 km 

 
De radar is telkens zo opgesteld dat een belangrijk deel van het plangebied goed kon 
worden overzien en de slaaptrek van of naar de belangrijkste bekende slaapplaatsen 
in de omgeving kon worden gevolgd. De vliegbewegingen die zichtbaar waren op het 
radarscherm (figuur 2.1) zijn als pijl via een tablet digitaal ingetekend op een 
topografische kaart, inclusief informatie omtrent tijdstip, soort(groep), aantal vogels en 
vlieghoogte. Op de radar waren groepen vogels in het algemeen goed te volgen en 
konden van ganzen en andere soorten watervogels ook individuele vogels gevolgd 
worden. Aan de hand van karakteristieken van vliegsporen (koersvastheid, in 
combinatie met snelheid en echogrootte) bleek het goed mogelijk om voor een groot 
deel van de echo’s ook in het donker de soortgroep te bepalen. Deze waarnemingen 
zijn zo mogelijk visueel of auditief geverifieerd door de waarnemer bij de radar en/of 
door een tweede waarnemer die gelijktijdig elders in het plangebied en/of bij 
slaapplaatsen visueel de vliegbewegingen van vogels waarnam en vastlegde. Beide 
waarnemers stonden per portofoon met elkaar in contact. De waarnemingen 
begonnen ’s avonds ruim voor zonsondergang en duurden tot circa anderhalf uur na 
zonsondergang.  
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Figuur 2.1 Boven: Opstelling horizontale radar (Furuno 25 kW) voor onderzoek aan 

slaaptrek van ganzen. Hier, ter illustratie, een radaropstelling op een andere 
onderzoekslocatie (foto: R-J. Jonkvorst). 

 Onder: Uitsnede van het beeld om 16:23 op 18 december 2015 nabij het 
plangebied van Windpark IJsselwind. De oranje pijl wijst naar de vliegbeweging 
van een groep ganzen (op het scherm zichtbaar als gele stip met blauwe ‘staart’). 
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 3 Resultaten 

 3.1 Inleiding 

Het veldonderzoek bestond hoofdzakelijk uit monitoring van vliegbewegingen over en 
in de omgeving van het plangebied. Het in kaart brengen van foerageergebieden 
overdag viel buiten de onderzoeksopdracht. Tijdens de verschillende veldonder-
zoeken werden vliegbewegingen van grote aantallen watervogels vastgesteld. Het 
ging met name om kolganzen en in mindere mate om andere soorten ganzen (zie 
tabel 3.1). Naast ganzen zijn nauwelijks vliegbewegingen van andere soorten 
watervogels vastgesteld. Enkele tientallen wilde eenden, smienten en kuifeenden zijn 
tijdens enkele bezoeken waargenomen, maar er zijn geen vliegbewegingen in het 
donker in het plangebied waargenomen. Daarnaast zijn een tiental wulpen in de 
uiterwaarden gezien. Er zijn geen kleine zwanen of wilde zwanen waargenomen. 
 
De vlieghoogte van de ganzen kon niet structureel worden bijgehouden, omdat het 
merendeel van de vliegbewegingen in de avondschemering of in het donker plaats-
vonden en de vlieghoogte daardoor moeilijk kon worden vastgesteld. De algemene 
indruk is dat vliegbewegingen zich voor het merendeel afspeelden tussen de 20 en de 
150 m hoogte. 
 
Tabel 3.1 Resultaten veld- en radaronderzoek in winter 2015/16 in en nabij plangebied. 

Weergegeven zijn de aantallen overvliegende vogels. 

 18-12-15 30-12-15 15-01-16 28-01-16 15-02-16 

brandgans 1.000 2.288 810 0 100 
grauwe gans 50 0 248 35 63 
kolgans 14.484 1.657 20.526 5.702 4.339 
rietgans 0 0 0 0 41 
gans spec 1.010 112 400 0 0 

 
 

 3.2 Kolgans 

In de ruime omgeving van het plangebied komen ’s winters grote aantallen ganzen 
voor en dan met name kolganzen. Daarnaast verblijven relatief grote aantallen grauwe 
ganzen en brandganzen in de uiterwaarden van de IJssel. Andere soorten, zoals 
rietgans, komen in lage aantallen voor of ontbreken.  
 
Langs de IJssel slapen ganzen vooral op zandwinplassen, zoals de nabijgelegen 
Rammelwaard. In de ruime omgeving van het plangebied is de Rammelwaard de 
belangrijkste slaapplaats voor ganzen (Koffijberg et al. 1997). Hier slapen tot 30.000 
ganzen. Daarnaast bevindt zich een kleinere slaapplaats noordelijk op een 
zandwinplas nabij Wilp en nabij Cortenoever ten zuiden van Zutphen. Vogels wisselen 
uit tussen slaapplaatsen, afhankelijk waar foerageergebieden die dag zijn. 
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De hoofdmoot van ganzenbewegingen in de omgeving van het plangebied bestond uit 
kolganzen (tabel 3.1 en figuur 3.1). De hoofdvliegrichting was van zuid naar noord de 
IJssel volgend. De meeste kolganzen kwamen van foerageergebieden ten zuiden van 
Zutphen. Kleinere aantallen kwamen uit meer zuidwestelijke richting en sommige uit 
noordelijke richting. De meeste kolganzen zijn gaan slapen in de Rammelwaard. Af en 
toe zijn groepen gezien die doorvlogen in noordelijkere richting om waarschijnlijk te 
overnachten in de uiterwaarden nabij Wilp. De groepsgrootte varieerde van enkele 
vogels tot ruim 2.000 vogels. In totaal ging het per avond om enkele duizenden 
kolganzen tot meer dan 20.000 kolganzen. 
 
Binnen het plangebied beperkten de vliegbewegingen zich tot het westelijke deel dat 
grenst aan de IJssel (figuur 3.1). In het centrale deel en oostelijke helft van het 
plangebied ontbraken vliegbewegingen van kolganzen. 
 
Tijdens het laatste bezoek was sprake van een hoge waterstand in de IJssel, zodat 
grote delen van de uiterwaarden onder water stonden. Ganzen gingen op die avond 
niet naar de slaapplaats in de Rammelwaard. Deze plas stond immers in verbinding 
met de rivier en was daarmee niet vrij van stroming. Niet alle delen van de uiterwaard 
stonden onder water, zodat veel veilige “eilanden” aanwezig waren waar de ganzen 
konden overnachten. Dit gebeurde zowel op deze eilanden als in niet-stromende 
delen van de ondergelopen uiterwaarden. 
 

 
Figuur 3.1 Vliegbewegingen van kolganzen in de omgeving van het plangebied tijdens vijf 

bezoeken in de winter van 2015-2016 (zie tabel 3.1). 
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 3.3 Overige soorten ganzen 

Van de andere soorten ganzen zijn relatief grote aantallen brandganzen vastgesteld 
(tabel 3.1). Deze vogels verbleven telkens op de graslanden ten zuiden van de 
Rammelwaard, net ten westen van het plangebied. Net als de kolganzen sliepen 
brandganzen vooral in de Rammelwaard en tijdens het laatste veldbezoek met hoge 
waterstand in de IJssel op het water in de ondergelopen uiterwaard naast het grasland 
waar overdag gefoerageerd werd. 
 
Vliegbewegingen van andere soorten ganzen ontbraken grotendeels. Het ging om 
enkele tientallen tot honderden lokale grauwe ganzen en eenmaal enkele kleine 
groepen rietganzen. De vliegbewegingen van alle voornoemde ganzensoorten 
tezamen zijn samengevat in figuur 3.2.   
 

 
Figuur 3.2 Vliegbewegingen van alle ganzen tezamen in de omgeving van het 

plangebied tijdens vijf bezoeken in de winter van 2015-2016 (zie tabel 
3.1). 

 
 3.5 Conclusies 

Het gecombineerde veld- en radaronderzoek in winter 2015/2016 heeft aangetoond 
dat het plangebied niet van betekenis is als foerageergebied voor ganzen. De 
belangrijkste slaapplaats van ganzen in de omgeving van het plangebied is de 
zandwinplas in de Rammelwaard. Hier slapen vooral kolganzen die afkomstig zijn van 
foerageergebieden ten zuiden en zuidwesten van Zutphen. Vliegbewegingen van 
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ganzen volgen vooral de IJssel en directe omgeving daarvan. Over het plangebied 
zelf vonden alleen vliegbewegingen aan de westzijde plaats. Over het centrale deel en 
de oostelijke helft van het plangebied vliegen hoegenaamd geen ganzen.  
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