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Onderwerp: Inspraakreactie Stichting Vogel- en Natuurwacht “Zuid-Flevoland” op het
voorontwerpbestemmingsplan Warande fase 1
Almere, 30 augustus 2008

Geacht college,
Als Stichting Vogel- en Natuurwacht “Zuid-Flevoland” streven wij ernaar en zien wij erop toe dat er met
de natuur, het groen en het water in Flevoland zo zorgvuldig mogelijk wordt omgegaan. Zo zorgvuldig
mogelijk houdt ons inziens in dat men zich bewust is van de rijkdom die men om zich heen ervaart en ook
nodig heeft om goed te functioneren en plezierig in het leven te staan.
Eén van de doelen waar de stichting voor staat is het volgen van ruimtelijke ontwikkelingen binnen de
provincie. Ruimtelijke ontwikkelingen, vooral als gevolg van de snelle verstedelijking, vormen in onze
polder een belangrijke bedreiging van tal van biotopen en unieke stukken natuur.
Vanuit deze achtergrond hebben wij kennis genomen van het voorontwerpbestemmingsplan Warande
fase 1 en dat met name bekeken op de eventuele gevolgen voor de vogelpopulaties van de
Oostvaardersplassen. Wij komen dan tot onderstaande reactie.
Algemeen gesteld hebben wij waardering voor de zorgvuldige wijze waarop in het plan rekening
gehouden wordt met de in het totale plangebied (fase 1 en fase 2) foeragerende kiekendieven van de
Oostvaardersplassen.
Echter, onze zorgen gaan uit naar het feit, dat door de realisering van deelgebied 1 - ondanks de
voorgestelde mitigerende maatregelen - niet voorkomen wordt dat de bestaande vliegroute van de
kiekendieven wordt verstoord. Ons inziens is het plaatsen van alleen een wilgenscherm niet afdoende om
de functionaliteit van de aanvliegroute duurzaam te waarborgen, temeer omdat uitgegaan wordt van een
open zone met een (minimum)breedte van 500 meter. Om de invloed van randverstoring bij een
dergelijke kwetsbare breedte uit te sluiten, pleiten wij ervoor om de volgende voorwaarden in het plan op
te nemen:
 aan de noordoostzijde (op de grens met de woonwijk) wordt een sloot aangelegd met een breedte
van minimaal 3 meter, gecombineerd met een aarden wal van ca. 3 meter hoog;
 er dient geen ontsluitingsweg aangelegd te worden tussen de woonwijk en het
kiekendievenfoerageergebied;
 en er dienen maatregelen te worden getroffen opdat het terrein onder de aanvliegroute niet
toegankelijk is voor mensen.

Graag zien wij deze mitigerende maatregelen eveneens, c.q. in plaats van het wilgenscherm, opgenomen
in het (voor)ontwerpbestemmingsplan.
Overigens ondersteunen wij de in par. 4.6 van de toelichting genoemde mitigerende maatregelen.
Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet en zijn bereid tot het geven van een toelichting.
Namens het bestuur,

R. Alma
voorzitter

W.J. Kleefstra
secretaris

PS Wij verzoeken u een kopie van een eventuele schriftelijke reactie te willen sturen naar het adres
Baroniestraat 12, 1333 TK Almere.
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