
   
 

23 
 

3.13 Overloop winterrustgebied voor ganzen 

De Havikerwaard is aangewezen als winterrustgebied voor ganzen. De Ellecomse Polder is hiervoor eveneens zeer geschikt en dient dan ook 
regelmatig als overloop en uitwijkplaats voor grote groepen foeragerende en rustende ganzen (onder andere kolgans en grauwe gans). 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
Ganzen in de Ellecomse Polder september 2020 
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3.14 Waardevolle bomen en inheemse struiken in de Ellecomse Polder 

In opdracht van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed is er in 2016 een inventarisatie gedaan naar inheemse en waardevolle struiken in het 
weidepark van Avegoor, onderdeel van de Ellecomse Polder, en Middachten. De inventarisatie is gedaan door Bert Maes, ecoloog en 
cultuurhistoricus.  
Op de kaart op pagina 25 is zichtbaar dat er vele inheemse en zeldzame soorten zijn aangetroffen, en dat het weidepark van Avegoor daarmee 
rijk is aan cultuurhistorische groenelementen.  
Op dit moment dreigen historische landschapselementen verloren te gaan vanwege ingrepen in het rivierengebied. Juist hier gaat het om 
karakteristieke landschappen. Het behoud van dit soort elementen is van belang, niet alleen vanuit cultuurhistorisch oogpunt maar ook 
vanwege de biodiversiteit. In landschappelijk groen erfgoed komen namelijk nog veel oorspronkelijk inheemse (autochtone) bomen en struiken 
voor, die genetisch zeer waardevol zijn. Omdat historische plantensoorten steeds vaker worden vervangen door niet-inheemse bomen en 
struiken, dreigen de aan ons landschap en klimaat aangepaste genenbronnen te verdwijnen. Hierdoor kunnen bloeitijden verschuiven en 
komen organismen die van deze bomen en struiken afhankelijk zijn in de problemen.  
(Bron: Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed; Atlas van het landschappelijk groen erfgoed van Nederland)  

In de wei op het uiteinde van de Selsweg staat een oude moerascipres (niet inheems) met een omtrek van 5m, die op de gemeentelijke lijst van 
monumentale bomen staat. Overigens staan in en langs de Ellecomse polder enkele eiken en boomgroepen van respectabele grootte, die 
functioneren als voedselbron, rust-, verblijf- en uitkijkplaats van verschillende vogelsoorten, waaronder uilen en roofvogels. Binnen het 
grasland bieden deze bomen in de zomer schaduw aan grazend vee. De boomgroepen en de lintvormige beplantingen bieden bovendien 
dekking aan reeën. 
Deze bomen herinneren aan de landgoederen van vroeger die tot in de uiterwaarden door liepen. 
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        Kaart inheemse bomen en struiken Bron: kaart Groen Erfgoed Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed 
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3.15 De Ellecomse Polder als waterbergend gebied voor de IJssel (winterbed Rijkswaterstaat) 

Het grootste deel van de Ellecomse Polder loopt onder bij 10 meter  
boven NAP en is daarmee een belangrijk waterbergend gebied voor  
hoogwaterstanden van de IJssel. 
De top-5 van hoogste waterstanden van de IJssel  
(meter boven NAP) in Doesburg:     
1.  1 februari 1995 (10,59 meter boven NAP) 
2.  5 januari 1926 (10,57) 
3.  19 januari 1920 (10,45) 
4.  26 december 1993 (10,43) 
5.  1 juni 1983 (10,38). 
(Bron: Hoogwater in de Havikerwaard en de Ellecomse Polder 
Een risicoanalyse voor de Ellecomse Polder; Spek en Schoon 2016) 
 
De kaart met maaiveldhoogten op de volgende pagina laat zien welke delen 
van de Ellecomse Polder het eerste onderlopen, op moment dat  
de doorlaten onder de A348 worden open gezet bij hoogwaterstanden  
in de IJssel en welke waterdiepten worden bereikt in de Polder. 
Hier uit volgt dat bij de waterstand van 10,59 boven NAP in 1995 
een waterdiepte werd bereikt van ruim 2 meter in de Ellecomse Polder. 

 
Winterbed IJssel RWS Bron: Landelijk Informatiesysteem Water 
en Overstromingen (LIWO) Watermanagement Centrum 
Nederland (WMCN) T.p.v. de rode stip ligt de Ellecomse Polder 
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Kaart Actueel Hoogtebestand Nederland / Ellecomse Polder  
Bron: Royal Haskoning Inrichtingsplan Middachterbroek en Ellecomse Polder (2010) iov WRIJ 
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Rechter foto: hoogwater 1995, de hele Ellecomse Polder is 

ondergelopen 

Foto onder: tuinen van de huizen aan de Friedhof staan 

blank  



   
 

29 
 

3.16 Hoogwater in de Polder ten gevolge van kwel 
Ten gevolge van toegenomen kwel bij hoogwaterstanden van de IJssel is er jaarlijks in de winter- of voorjaarsperiode sprake van terugkerende 

hoge grondwaterstanden met onderlopen van de Polder. De grondwaterstand is daarbij regelmatig zo hoog dat het water tot aan de onderzijde 

van de steilrand staat en tuinen aan de Friedhof bereikt. 

    

 

 
Hoogwater in de Polder door kwel, winter 2019-2020 

 



   
 

30 
 

Geraadpleegde literatuur / bronnen: 

1. College van Rijksadviseurs. Energietransitie biedt kansen voor Nederland Nieuwsbericht | 17-10-2019  
2. Natuur en Milieufederaties (NMF) publicatie Natuur en Landschap in de RES; oktober 2020  
3. Gezondheidsraad. Gezond groen in en om de stad. Den Haag: Gezondheidsraad, 2017; publicatienr. 2017/05. 
4. Signalenrapport Planbureau voor de Leefomgeving. Zorg voor landschap. Naar een landschapsinclusief omgevingsbeleid Den Haag, 2019 

PBL-publicatienummer: 3346 
5. Publicatie College van Rijksadviseurs ‘Via Parijs, een ontwerpverkenning naar een klimaatneutraal Nederland’  
6. Column Daan Zandbeld. Smeer de energietransitie niet als pindakaas uit over Nederland. 
7. Omgevingsvisie Buitengebied Gemeente Rheden deel 2 
8. Inrichtingsplan Middachterbroek en Ellecomse Polder Hanhart Consult / Royal Haskoning iov Waterschap Rijn IJssel 29 augustus 2013 
9. Provincie Gelderland Voortgang realisatie Gelders Natuurnetwerk ( februari 2020). 
10. Visie Havikerpoort Natuur en cultuur tussen Veluwe en IJssel Document meerdere partijen www. Middachten.nl 
11. Inrichtingsplan Middachterbroek en Ellecomse Polder Hanhart Consult / Royal Haskoning iov Waterschap Rijn IJssel 29 augustus 2013 
12. Provincie Gelderland Beheerplan Natura 2000 Veluwe (057) December 2017 
13. Stroomdalgrasland: kort en laagdynamisch De Levende Natuur- mei 2014|pag 134-139 
14. Verberk, W.C.E.P., W. Helmer, K.V. S ́ykora,R.S.E. W. Leuve n, F. J.A .Saris, H.P. Wolfert &H.Hekhuis, 2009. Kansen voor verder herstel 

van het rivierenlandschap. De Levende Natuur 110 : 148-152 
15. Lijst jaarrond beschermde nesten; Habitus.nl 
16. Waarneming.nl 
17. www.natura2000.nl/gebieden/gelderland/rijntakken/rijntakken-doelstelling en Birdwatch 
18. Stichting Kleine Marterachtigen 
19. Verspreidingsgegevens van de Vleermuiswerkgroep Gelderland (Vlegel.org)  
20. Groen Erfgoed Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed; Atlas van het landschappelijk groen erfgoed van Nederland 
21. Waterbeheerplan 2016-2021 WRIJ, november 2015 
22. Hoogwater in de Havikerwaard en de Ellecomse Polder; Een risico analyse voor de Ellecomse Polder. ing. G.J. Spek en ing. C.F. Schoon 

maart 2016 Opdrachtgever Landgoed Middachten 
23. SOVON; Rapport Natuurbeheer- en zoneringsmaatregelen voor zeven aangewezen vogelsoorten in Natura 2000-gebied Veluwe; 2020 
24. Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed; Atlas van Groen Erfgoed Nederland 
25. Actueel Hoogtebestand Nederland / Ellecomse Polder Bron: Royal Haskoning Inrichtingsplan Middachterbroek en Ellecomse Polder 

(2010) iov WRIJ 
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Zowel in het Voorlopig Concept-RES bod van de regio Arnhem-Nijmegen als in de Concept Analyse Energie en Landschap (Handreiking) van de 
gemeente Rheden wordt bij het aanwijzen van zoekgebieden uitgegaan van zogenaamde “harde en zachte restricties”. Op basis hiervan komt 
men tot keuzes binnen het “speelveld” waar het mogelijk is om grondgebonden energiebronnen te kunnen plaatsen binnen de grenzen van de 
gemeente. 
Om de effecten op natuur en landschap van de Ellecomse Polder te beschrijven wordt ingegaan op deze restricties en vermelde effecten van 
windturbines en zonneparken in de literatuur. 
 

4.1 Windmolens 

4.1a “Harde restricties” 
Tot de harde restricties moet gerekend worden de gebieden waar wet- en regelgeving van toepassing is met betrekking tot veiligheid, 
geluidsproductie, slagschaduw, uitzicht en inpassing. Voorbeelden daarvan zijn woonkernen, wegen, spoor- en waterwegen. 
Daarnaast zijn restricties van toepassing door wet- en regelgeving voor bescherming van fauna in natuurgebieden zoals Natura 2000, Gelders 
Natuur Netwerk, rustgebied voor de wintergans en weidevogelgebied. 
 

4.1b “Zachte restricties” 
Bescherming van natuur en fauna: Effecten windturbines op soorten / ecologie.  
In Nederland is de natuur beschermd door Wet Natuurbescherming (2017). De wet regelt o.a. de bescherming van Natura 2000 gebieden, die 
zijn aangewezen op grond van de Vogelrichtlijn (1979, bescherming wilde vogelsoorten) en de Habitatrichtlijn (1992, bescherming van 
gebieden en biologische diversiteit). Aanvullend kan de provincie gebieden beschermen door deze toe te voegen aan het Nederlands Natuur 
Netwerk of door ze aan te wijzen als bijzonder provinciaal natuurgebied of landschap. Anderzijds is er de soortbescherming vanuit de Wet 
Natuurbescherming.  
Naast het beschermen van gebieden en soorten die bijzondere bescherming genieten, geldt er een algemene zorgplicht om planten en dieren 
niet onnodig te verstoren. Voor natuurgebieden geldt in het algemeen dat aangetoond moet worden dat er geen significant effect is op 
diersoorten, of dat maatregelen getroffen worden die de invloed voorkomen of reduceren. Het zijn zgn. zachte restricties omdat ze 
windturbines niet bij voorbaat uitsluiten, maar vragen om extra toetsing. 
Op dit moment zijn er diverse rapportages die wijzen op de negatieve effecten voor vogels, de zgn. extra-mortaliteit: De Nederlandse 
Vogelbescherming vermeldt dat de rode wouw, uilen en zeearend in hogere mate gevoelig voor en slachtoffers zijn van windturbines. 
Windturbines slaan als het ware vogels uit de lucht. Met name grote roofvogels die hun voedsel op de grond zoeken als gier, wouw en 
zeearend vliegen een windmolenpark in om er nooit meer levend uit te komen. 
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In de deelstaat Brandenburg (Dld.) zijn in één jaar 300 rode wouwen en 90 zeearenden slachtoffer geworden, hetzelfde patroon wordt 
gesignaleerd in Sleeswijk Holstein. Dit zijn deelstaten waar inmiddels veel windturbines zijn geplaatst. Met name de soorten die fourageren op 
de grond zijn slachtoffer omdat deze minder op het zicht jagen als ze vliegen. Voor de wespendief die ook fourageert op de grond is dit 
eveneens te verwachten. Onder roofvogels die op zicht jagen zoals slechtvalken, vallen minder slachtoffers. 
(Bron: Vogelbescherming.nl: Windmolenpretpark voor Slechtvalken) 

Vogelbescherming Nederland en SOVON hebben een Nationale windmolenrisicokaart voor vogels samengesteld.                            

 

                            

Nationale windmolenrisicokaart voor vogels Bron: Vogelbescherming Nederland / SOVON 
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Nationale windmolenrisicokaart voor ganzen en zwanen Bron: Vogelbescherming Nederland / SOVON 

 
Conform de visie van Vogelbescherming Nederland moeten deze gebieden windmolenvrij blijven. Het grondgebied van de gemeente Rheden, 
en daarmee de Ellecomse Polder, valt geheel valt binnen het hoogste risicogebied. 
De exacte effecten verschillen per vogelsoort. Vooral vogels met een lange levensduur die weinig jongen grootbrengen zijn kwetsbaar. Extra 
sterfte van een betrekkelijk klein aantal exemplaren door windmolens kan bij deze soorten leiden tot achteruitgang van de populatie. Ook 
vogels met een grote vleugelspanwijdte zijn kwetsbaar gebleken voor botsingen met windmolens. 
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De Effectenindicator van het Ministerie van EZ geeft voor de 
instandhoudingsdoelen aan in welk opzicht deze doelen gevoelig zijn 
voor milieufactoren en verstoringsbronnen. Toegepast op de Veluwe 
en de Rijntakken levert dit de volgende informatie in de tabel 
hiernaast op. 
De factoren geluid, licht en optisch zijn van toepassing bij 
windmolens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapport Arcadis: effectafstanden Natura 2000 gebieden Veluwe en 
Rijntakken (2014) Opdracht Provincie Gelderland 
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Uit literatuur blijkt dat windturbines aanzienlijke effecten kunnen hebben op vleermuizen en vogels in de zin van aantallen 
aanvaringsslachtoffers, mate van verstoring en/of barrièrewerking. Omdat vleermuizen en vogels bescherming genieten vanuit de Wet 
Natuurbescherming is het bij de ontwikkeling van windturbineparken van belang vooraf voldoende rekening te houden met deze effecten. 
Literatuuronderzoek van Alterra, Wageningen UR geeft de volgende observaties, met betrekking tot vogels zijn de belangrijkste:  
•mortaliteit bij vogels treedt in onze streken het meeste op in en nabij waterrijke gebieden;  
•verstoring bij vogels treedt bij niet-broedvogels over een grotere afstand op dan bij broedvogels;  
Met betrekking tot vleermuizen zijn de belangrijkste observaties:  
•uit slachtofferonderzoek in het buitenland blijkt dat vleermuizen onder specifieke omstandigheden in grote aantallen aanvaringsslachtoffer 
kunnen worden;  
•de meeste slachtoffers vallen bij vleermuizen in de nazomer en de herfst; 
•bij vleermuizen lijken grotere (megawatt-)windturbines (met name met een masthoogte van meer dan 60 meter) meer slachtoffers te geven 
dan kleinere windturbines;  
•het vermoeden bestaat dat er bij vleermuizen aanzienlijke (cumulatieve) effecten op populatieniveau kunnen zijn. 
 
Conclusies voor vogels: Windenergie kan een negatief effect hebben op vogels. De omvang van deze effecten zijn sterk afhankelijk van de 
locatie gebleken. De belangrijkste factor in het voorkomen van negatieve effecten is dan ook de locatiekeuze van windturbines.  
Locaties alsmede trekroutes die vogelkundig gezien van groot belang zijn dienen daarbij te worden vermeden. Het feit dat windturbines vooral 
worden geplaatst in windrijke streken (wetlands, open binnenwateren, bij rivieren, kustgebieden, near- en offshore), maakt dat deze al snel 
conflicteren met vogelbelangen. Deze windrijke streken, waaronder veel Natura 2000 gebieden vallen, behoren namelijk tot de meest 
vogelrijke streken in Nederland en daarbuiten. 
Er zal dan ook meer duidelijkheid moeten komen of mogelijke toekomstige plannen voor windturbines in de Ellecomse Polder significante 
effecten zullen hebben op instandhoudingsdoelen van vogels en andere diersoorten in de aangrenzende Natura 2000 gebieden (externe 
werking). 
Conclusies voor vleermuizen: Onder experts bestaat een hoge mate van overeenstemming over het feit dat windenergie een negatief effect op 
(lokale) vleermuispopulaties kan hebben. Deze conclusie is gebaseerd op de frequentie en de omvang waarmee vleermuizen wereldwijd 
slachtoffer van windturbines worden, in combinatie met hun (vaak beperkte) populatieomvang, (afnemende) populatietrend, populatiebiologie 
(langlevend, lage reproductie 1 jong per jaar) en het geconstateerde gedrag (verschilt per soort) nabij windturbines. 
(Bron: Rapport Alterra nr 1780: Ecologische en natuurbeschermingsrechtelijke aspecten van windturbines op land ( 2008 / edepot.wur.nl/2061) 
 
De tot nu toe gebruikte grenswaarden voor aanvaardbare vogelsterfte veroorzaakt door windturbines blijken grotere langetermijneffecten op 
vogelpopulaties te kunnen hebben dan gedacht. De in Nederland gebruikte norm van 1 procent extra sterfte per jaar door windturbines kan 
het aantal vogels van een soort in tien jaar tijd, afhankelijk van de soort, al met 2 tot 24 procent reduceren.  
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(Bron: Naturetoday.com: Ned. Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) Radboud Universiteit Wageningen UR: “Acceptabel geachte vogelsterfte 
door windturbines heeft grotere effecten dan gedacht” 22-07-2020) 
 
Onderzoek in opdracht van Natuur en milieufederatie Zuid-Holland naar het effect van de turbines op vogels en vleermuizen wijst uit dat de 
turbines een negatief effect op natuur hebben, en wel voornamelijk op vogels en vleermuizen. De specifieke effecten zijn aanvaringsrisico, 
verstoring en barrièrewerking. Voor de vleermuis is barotrauma (trauma ten gevolge van onderdruk door de rotorbladen) nog een extra effect. 
Hierbij is het nog niet bekend of vleermuizen voornamelijk slachtoffer worden door barotrauma of door een aanvaring. Aanvaringsrisico lijkt 
het grootste effect te hebben. Dit wordt namelijk het meest uitgebreid besproken in de literatuur. 
(Bron: Rapport Natuur en milieufederatie Zuid-Holland; E. de Grijs Windturbines en natuur, januari 2018) 
 
Toelichting barotrauma: door het draaien van de bladen ontstaat er rondom de rotorbladen een gebied met enorme onderdruk en ontstaat 
een zgn. barotrauma. De vleermuizen komen in die onderdruk terecht en imploderen. Hun organen klappen (gruwelijk genoeg) in één keer uit 
elkaar. "Inwendig waren de vleermuizen een puinhoop". 
(Bron: Sjoerd Dirksen, bureau Waardenburg. (Vleermuis versus windmolen, Trouw 29-08-2012).  https://www.trouw.nl/nieuws/vleermuis-
versus-windmolen~bdb2e943/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F 

Restricties vanuit randzones om Natura 2000 gebieden / Effecten op doelsoorten Natura 2000 

Vogels houden zich niet aan grenzen van Natura 2000 gebieden. 
Middels zenderonderzoek is bekend geworden dat vogels, die als doelsoorten zijn aangewezen voor het monitoren van de biodiversiteit en 
kwaliteit van de natuur op de Veluwe, fourageervluchten tot ver buiten de Veluwe maken. Een belangrijk voorbeeld is de wespendief.    
De wespendief is aangewezen als gidssoort (instandhoudingsdoelstelling) voor de beheervisie van de Veluwe en Veluwezoom. Dit is provinciaal 
beleid, zie beheerplan Natura 2000 Veluwe, vanwege populatieafname op lange termijn.  
(Bron SOVON; Rapport Natuurbeheer- en zoneringsmaatregelen voor zeven aangewezen vogelsoorten in Natura 2000 gebied Veluwe; 2020).  
In de aangrenzende Havikerwaard broedde voorjaar 2020 de zeearend. Rekening houdend met de ontwikkelingen in de Havikerwaard 
(ontzanding, aanleg nevengeul IJssel) is de verwachting dat de habitat voor deze soort verbetert.   
Omdat zoneringsmaatregelen voor deze soorten een belangrijk hulpmiddel zijn bij populatieherstel wordt er momenteel door Provincie 
Gelderland gewerkt aan een toetsingskader om te komen tot randzones/zoneringen bij Natura 2000 gebieden. Dit advies zal najaar 2020 naar 
de RES’en gaan.   

Bij het verlenen van soortenontheffingen en gebiedsvergunningen in het kader van de Wet natuurbescherming dient een afweging gemaakt te 
worden of een initiatief voor windmolen of zonnepark een mogelijk negatief effect heeft op vogels en vleermuizen.   
Uitgaande van de extra-mortaliteitsnorm van 1% betekent dit dat de extra sterfte vanwege een initiatief niet meer mag bedragen dan 1% van 

https://www.trouw.nl/nieuws/vleermuis-versus-windmolen~bdb2e943/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F
https://www.trouw.nl/nieuws/vleermuis-versus-windmolen~bdb2e943/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F


   
 

37 
 

de jaarlijkse natuurlijke mortaliteit. In het algemeen geldt dat hoe dichter het initiatief bij een natuurgebied ligt, des te groter de kans is op 
overschrijding van de genoemde 1%. Daarbij mag door een initiatief (en dat geldt met name voor zonneparken) geen verlies in omvang, 
samenhang en kwaliteit van natuurgebieden plaatsvinden. Concreet betekent dat er geen oppervlakteverlies van Natura 2000 gebied, GNN of 
GO (Groene Ontwikkelingszone) mag plaatsvinden. Als er wel oppervlakteverlies plaatsvindt moet dat op de een of andere manier gemitigeerd 
of gecompenseerd worden.   
In geval van de wespendief zal de vraag gesteld moeten worden of een mogelijk initiatief (windmolen of zonnepark) een negatief effect zal 
hebben op de instandhoudingsdoelen die zijn opgenomen in het beheerplan de Veluwe. Voor de wespendief is het doel om 100 paartjes in het 
Natura 2000 gebied de Veluwe te hebben.   
Uit jurisprudentie van de Raad van State volgt dat een extra mortaliteit van boven de 1% ten gevolge van een initiatief voor een soort een 
bedreiging vormt voor het instandhoudingsdoel van die soort. Hieruit volgen restricties of maatregelen die niet alleen rond het nest moeten 
plaatsvinden maar ook voor molens op flinke afstand van dat nest, omdat wespendieven veel foerageren op grote afstand van het nest (op en 
neer pendelend tot wel 10 km).   
(Bron: Mededeling per e-mail Vergunningverlener Wet Natuurbescherming Provincie Gelderland)  

In NL broeden ca. 15 paren zeearenden, en met een vergelijkbare mortaliteit als de wespendief bedraagt de 1% mortaliteit 0,05 ex. Dat 
betekent dat de kans groot is op overschrijding als een zeearend in de buurt van een windpark broedt of daar foerageert.  
Effecten van windturbines en zonneparken op de zeearend, worden in het toetsingskader van de Provincie vergelijkbaar met die van de 
wespendief meegenomen.   
(Bron: Mededeling per e-mail Vergunningverlener Wet Natuurbescherming Provincie Gelderland)  

Ten aanzien van wind en zon zijn er op dit moment geen zoneringen of randzones om Natura 2000 of GNN gebieden, behalve dat er volgens de 
huidige Omgevingsverordening geen zonneparken in GNN mogelijk zijn. Door Provincie Gelderland wordt gewerkt aan een toetsingskader om 
te komen tot randzones/zoneringen rond Natura 2000 gebieden zoals de Veluwe en Rijntakken. Het advies naar de RES’en wordt in het najaar 
van 2020 concreter. Een zonering voor windmolens is dan ook waarschijnlijk.  
(Bron: Mededeling per e-mail; Vergunningverlener Wet Natuurbescherming Provincie Gelderland) 
 

 

 

4.2 Zonneparken 

4.2a “Harde restricties” 

In de Concept Analyse Energie en Landschap wordt onder de harde beperkingen voor zonnevelden voornamelijk het beschermen van de 
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rustgebieden voor winterganzen en weidevogels verstaan. Hoewel de restrictie afhankelijk is van het oppervlak van het zonneveld ten opzichte 
van het natuurgebied en de indeling van het zonneveld, is de uitkomst meestal dat een zonneveld niet mogelijk is. Er is een te grote kans op 
vermindering van de biodiversiteit, er is geen areaalverkleining mogelijk vanuit ecologische waarden of het groei- en leefgebied van de flora en 
fauna biedt geen mogelijkheden voor een combinatie met een zonneveld. 
De Havikerwaard is aangewezen als winterrustgebied voor ganzen. De Ellecomse Polder is hiervoor eveneens zeer geschikt en dient dan ook 
regelmatig als overloop of uitwijkplaats voor grote groepen foeragerende en rustende ganzen (onder andere de grauwe gans). 

 
4.2b “Zachte restricties” 

De zachte belemmeringen voor zonnevelden hebben te maken met natuur en water. Binnen de natuurwetgeving Natura 2000 (N2000) en het 
Gelders Natuur Netwerk (GNN) zijn er zeer beperkte mogelijkheden onder voorwaarden. De twee restricties overlappen grotendeels. De 
Veluwezoom valt bijna volledig onder N2000 en het GNN.  
Vanwege de directe ecologische relatie van de Ellecomse Polder met de naastliggende natuurgebieden, zal het plaatsen van een zonnepark ten 
koste gaan van de ecologische corridorfunctie van de Ellecomse Polder. Het aanwijzen als zoekgebied voor een zonnepark (en windturbines) zal 
een Externe Werking als gevolg hebben op de beide Natura 2000 gebieden en op het Gelders Natuurnetwerk, en dient zwaarwegend in de 
besluitvorming meegenomen te worden. 
 

4.2b1 Verlies van biodiversiteit 
Er is de laatste jaren veel gepubliceerd over de effecten van zonneparken op de biodiversiteit eronder en er omheen. 
Naast onderzoeken die positieve effecten opeisen, worden door meerdere deskundigen vraagtekens gezet bij het effect van grootschalige 
zonneparken op de biodiversiteit, met name in de bodem. 'Bij grote zonneparken gaat de biodiversiteit in de bodem er niet op vooruit,' aldus 
hoogleraar ecologie Han Olff van Rijksuniversiteit Groningen. 'Er moet nog veel onderzoek naar komen, maar oriënterende onderzoeken van 
het Louis Bolk-Instituut laten zien dat zonneparken een negatieve impact hebben: doordat het zonnepaneel de hoeveelheid licht en water dat 
de bodem bereikt beperkt, is de toplaag onder het zonnepaneel vaak droger en compacter. Daarbij is er minder vegetatie en dus voedsel voor 
bodemorganismen onder de panelen’. 
Ondanks de vooral verkennende onderzoeken missen we vooralsnog diepgravend onderzoek naar de effecten van zonneparken op de 
biodiversiteit. Zolang daar nog geen volledige duidelijkheid over is, dient mogelijk verlies van biodiversiteit als een restrictie voor grootschalige 
zonneparken gezien te worden. 
 

4.2b2 Bodemdegradatie 
De bodem is de bovenste 1.20m van de grond waarin de meeste planten hun voedsel zoeken. De kwaliteit van de bodem is dus van groot 
belang voor de natuur, biodiversiteit en landbouw. Met de opkomst van zonneparken is ook de belangstelling van de wetenschap voor de 
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invloed daarvan op de bodem en bodemdegradatie ontstaan. Kok et al schreven in 2017 al over de gevaren voor bodemdegradatie vanwege 
opgestelde zonnepanelen. Op basis van een review van een aantal wetenschappelijke studies veronderstellen ze dat zonneparken een 
negatieve impact kunnen hebben op de biodiversiteit, waterhuishouding, bodemkwaliteit, gezondheid, atmosfeer en de culturele 
landschapswaarde. 
(Bron: Zonneparken en bodemafdekking, Kok et al; Bodem nr 4 aug. 2017) 
 

                                         
              Effecten van grondgebonden zonneparken op de bodemgesteldheid; Frambach en Schurer; Bodem nummer 1 | februari 2019. 
 
Bovenstaande figuur laat zien dat voor alle bodemfuncties een zonnepark een negatief effect heeft op de kwaliteit ervan. De schaal loopt van -
2 tot +2. Te zien is dat de bodem onder de zonnepanelen het meest te lijden heeft. Het deel tussen de zonnepanelen scoort minder slecht maar 
toch op alle functies onder 0. Dat deel tussen de zonnepanelen is om efficiencyredenen vaak niet zo groot. De effecten zijn langdurend. Kok et 
al: “Waarschijnlijk zijn effecten niet meteen merkbaar, maar pas na een langere periode. Wanneer de zonnepanelen worden verwijderd (na bijv. 
25 jaar) kan de bodem zich in principe herstellen, maar bodemherstel gaat traag en zou zelfs langer kunnen duren dan de tijd dat het zonnepark 
in bedrijf is geweest. ” 
In het onderzoek van de Universiteit Wageningen concluderen de auteurs: 
“De resultaten van de metingen aan de vier belangrijkste bodemindicatoren geven een duidelijke indicatie voor de relatie tussen zonnepanelen 
en bodemgezondheid. Doordat het paneel de hoeveelheid licht en water beperkt dat de bodem kan bereiken, is de toplaag onder het 
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zonnepaneel vaak droger en compacter. Daarbij is er minder vegetatie en dus voedsel voor bodemorganismen onder de panelen. Deze 
resultaten leiden tot de hypothese dat door het plaatsen van zonnepanelen minder licht en water onder het paneel beschikbaar is, wat leidt tot 
minder vegetatie en daarmee plantenwortels, wat vervolgens samen leidt tot minder bodemleven”. 
Tevens concluderen zij: “Verdiepend onderzoek en monitoren van grondgebonden zonneparken zal licht moeten werpen op de langdurige 
effecten van grondgebonden zonneparken op de bodem”. 
(Bron: De effecten van grondgebonden zonneparken op de bodemgesteldheid / Indicatief bodemonderzoek onder zonnepanelen van 
Frambach en Schurer; Bodem nummer 1 | februari 2019) 
De bodemdegradatie is ook een waterverdelingskwestie. Al het water dat van de panelen afstroomt, komt in een smalle zone onder het laagste 
deel van de panelen. Dit kan (vooral bij aanzienlijke neerslag) leiden tot erosie en structuurdegradatie door verslemping  (vooral klei- en 
leemgronden). 
De Provincie Friesland heeft afgelopen zomer 2020 besloten vanwege de uitkomsten van onderzoeken naar effecten op de bodem besloten per 
direct de aanleg van zonneparken op landbouwgrond te verbieden. De Provinciale Staten namen dit zogenoemde voorbereidingsbesluit omdat 
de provincie werkt aan een nieuwe verordening. In die nieuwe verordening wil de provincie een zgn. “zonneladder” opnemen. Deze ladder 
schetst in volgorde waar volgens de provincie de prioriteiten liggen voor het opwekken van energie met zonnepanelen. Aanleg op 
landbouwgrond staat onderaan de ladder, op daken van bedrijven en woningen staat bovenaan. 
(Bron: Leeuwarder Courant 16 september 2020) 

4.2b3 Landschapsafbraak 

Weilanden en akkers moeten niet worden gebruikt voor grote zonneparken of woningbouw. Dat vindt een meerderheid van de Nederlandse 
bevolking, meldt LTO Nederland. De boerenorganisatie heeft een representatief onderzoek laten doen naar de beleving van het platteland en 
rol van boeren en tuinders.  
(Bron: Boerderij 10 september 2020 Burgers willen geen zonneparken op boerenland) 
Zoals hiervoor vermeld in het eerste hoofdstuk Aanleiding waarschuwen verschillende adviesorganen en organisaties voor het negatieve effect 
van zonneparken op het landschap (College van Rijksadviseurs, Planbureau voor de Leefomgeving, Gezondheidsraad, Natuur en 
Milieufederaties). 

4.2b4 Winterbed en onderlopen van de Polder ten gevolge van kwel (RWS en Waterschap) 

Voor het volledige waterkundig beheergebied van Rijkswaterstaat is er een zachte restrictie. Daar horen ook de retentiegebieden bij die 
ingezet worden als overloop bij hoog water; cruciale gebieden voor de waterveiligheid. De Ellecomse Polder staat via doorlaten onder de A348 
in directe verbinding met de IJsseluiterwaarden en dient voor de opvang van hoogwater van de IJssel.  
Ten gevolge van kwel bij hoogwaterstanden van de IJssel is er sprake van jaarlijks terugkerende zeer hoge grondwaterstand met onderlopen 
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van de Polder. 
Deze regelmatig terugkerende verschijnselen vormt eveneens een “zachte restrictie” op de aanleg van zonneparken. 

 

Geraadpleegde literatuur / bronnen: 
 
1. Site Vogelbescherming.nl: Windmolenpretpark voor Slechtvalken; Paul J. Marcus, 16 april 2017 
2. Vogelbescherming Nederland / SOVON Vogelonderzoek Nederland/Altenburg & Wymenga © 2009 
3. Rapport Arcadis effectafstanden Natura 2000-gebieden Veluwe en Rijntakken (2014) Opdracht Provincie Gelderland 
4. Rapport Alterra nr 1780: Ecologische en natuurbeschermingsrechtelijke aspecten van windturbines op land ( 2008) 
5. Naturetoday.com: Acceptabel geachte vogelsterfte door windturbines heeft grotere effecten dan gedacht. Ned. Instituut voor Ecologie 

NIOO-KNAW / Radboud Universiteit Wageningen University & Research (22-07-2020) 
6. Sjoerd Dirksen, bureau Waardenburg. (Vleermuis versus windmolen, Trouw 29-08-2012);  https://www.trouw.nl/nieuws/vleermuis-

versus-windmolen~bdb2e943/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F 
7. Rapport Natuur en milieufederatie Zuid-Holland; Elora L. de Grijs. Windturbines en natuur. Januari 2018 
8. Zonneparken en bodemafdekking, Kok et al Bodem nr 4 aug. 2017  
9. Vergunningverlener Wet Natuurbescherming Provincie Gelderland; Mededeling per e-mail 
10. De effecten van grondgebonden zonneparken op de bodemgesteldheid / Indicatief bodemonderzoek onder zonnepanelen van 

Frambach en Schurer; Bodem nummer 1 | februari 2019 
11. Aanleg van zonneparken op landbouwgrond voorlopig verboden door provincie; Leeuwarder Courant 16 september 2020 
12. Boerderij 10 september 2020 Burgers willen geen zonneparken op boerenland 

  

https://www.trouw.nl/nieuws/vleermuis-versus-windmolen~bdb2e943/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F
https://www.trouw.nl/nieuws/vleermuis-versus-windmolen~bdb2e943/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F


   
 

42 
 

5 Staat van de Natuur in Nederland / Rapportage Vogel- en Habitatrichtlijn 2019 
 
De Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn zijn belangrijke instrumenten van de Europese Unie om de Europese natuur te beschermen. Met de zes-
jaarlijkse Vogel- en Habitatrapportages dragen landen bij aan het overzicht van de biodiversiteit in Europa. Met deze rapportages laten de 
lidstaten van de EU zien of de beschermingsmaatregelen die zij genomen hebben ook resulteren in een verbeterde status van vogels of een 
verbeterde staat van instandhouding voor habitattypen en soorten. Deze rapportages zijn in 2019 ingediend en de Europese Commissie zal het 
resultaat in 2020 publiceren in de ‘State of Nature’. Hierin zal ook worden getoetst of de doelen van de Europese Biodiversiteitsstrategie voor 
2020 zijn gehaald. De Nederlandse rapportages geven eenzelfde beeld als andere publicaties over de Nederlandse natuur. Voor bepaalde 
vogels, soorten en habitattypen zijn positieve ontwikkelingen zichtbaar, maar gemiddeld genomen gaat het nog niet goed met de natuur in 
Nederland. Dit onderstreept niet alleen het belang van het voeren van robuust natuurbeleid maar vooral ook van het verder uitvoeren ervan. 
Zie voor State of Nature EU 2020 afbeelding op pagina 45. 
 

De rapportages Vogel- en Habitatrichtlijn 2019 zijn 
uitgevoerd door Wageningen University & Research, de 
soortenorganisaties onder leiding van de Vlinderstichting en 
door Sovon Vogelonderzoek Nederland, begeleid door een 
begeleidingscommissie met vertegenwoordigers van het 
ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 
Rijkswaterstaat, de provincies, het Centraal Bureau voor de 
Statistiek en BIJ12. 
In de diagrammen wordt de staat van instandhouding van 
habitattypen en habitatrichtlijnsoorten uiteengezet met de 
belangrijkste gerapporteerde drukfactoren: hiernaast de 
habitattypen.  
Voor de habitattypen geldt dat 89% in een zeer ongunstige 
tot matig ongunstige staat van instandhouding verkeert. 
 
 
 

 

https://www.eea.europa.eu/themes/biodiversity/state-of-nature-in-the-eu/state-of-nature-2020
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Voor de habitatrichtlijnsoorten geldt dat 69% in een zeer ongunstige tot matig ongunstige staat van instandhouding verkeert: 
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Voor Laag Nederland (hiertoe mag de Ellecomse 
Polder gerekend worden) is de staat van de natuur 
hiernaast afgebeeld.  
Laag Nederland omvat voornamelijk natte biotopen 
als moeras, natte hooilanden, laagvenen en vochtige 
bossen met de daarbij behorende waterlichamen als 
plassen en rivieren. Deze liggen in laagveen-, 
zeeklei- en riviergebieden die vroeger werden 
gekenmerkt door dynamische processen van 
overstromingen vanuit zee en rivieren met 
veenvorming en kleiafzetting. Tegenwoordig is die 
dynamiek grotendeels verdwenen door de aanleg 
van polders en dijken. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron: Vogel- en Habitatrichtlijnrapportage 2019 
Wageningen University & Research 
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6 State of Nature Europe 2020   

             in a nutshell  

Bron: www.eea.europa.eu/publications/  

state-of-nature-in-the-eu-2020  
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