VogeÍ- en Natuurwacht "Zuid-FÍevoÍand"

Aan:

College van Gedeputeerde Staten
van de provincie Flevoland
Postbus 55

8200 AB Lelystad

Van:

Stichting Vogel

-

en

NatuurwaohtZuid Flevoland

Lijzijde25 73l6VG Almere
Almere, d.d 20 november 2005.
Betreft : Natuurbelevingsceirtrum Oostvaardersplassen.
Zrerxwljze ex artikel I 2 Natuurbeschermingswet.

Geacht college,
de mogelijkheid een zienswijze in te dienen ten aanzieir van de
vergunningaanvraag r,.an de gemeente Ahnere voor het Natuurbelwingsceirtrum Oostvaardersplassen.
Alhoewel wij niet tegen het centrum als zodanig zijn, zijn wijvan me,ning dal er enkele aanpassingen in het
plan noodzakelijk zijn voordat u over kunt gaan tot het verlenen van de gwraagde vergunning.

Hierbij maken wij graag gebruik van

Gésteld wordt dal het plan de vogels, op basis rtrÍurvan de Oostvaardersplassen zijn aangewezen als
Speciale Beschermingszone onder de EG Vogelricht$n, slechts in geringe mate zullen beiradeler. Wamom
de gemeente van mening is dat het hier gaat om versto.iosio slechts 'geringe mate' wordt ons inziéns niet
helder onderbouwd. Wij r,rezen dat er met name bij de natte strook langs de zogenaamde natuurboulevard
weï degelijk sprake zal zijn van verstoring.
Tussen óeze bouhvard en de Oosw:áardersplasser wordt een nalte strook gecreeerd als eeir soort buffer.
Terecht wordt gesteld dat deze strook aan een aantal soorten vogels nieuw leefgebied zal bieden. Waar
echtet geen rekeningmee wordt gehoudenis dat deze stook langs de natuuóoulevard vrel smaller is dan
deverstoringsafstandvan een aantalkdtische soorteir, zoals lepelaar eir grote zilverreiger. De
logeleflectshrdie stelt weliswaar terecht dat reigers en zwemeender de meest dichtblj gelegen delen alleeir
kunner exploiteren gedure.nde de rustige periode van de dag, maar gaat nict m op de mogelijke effecten
vm deze verstoring op de vogels zelf. Veehuldige verstoring gsdursnde de dag kost betrokken vogels
onnodig veel energie en beffideelt daamee mogelijk het broedsucces of het opvetten voor de trek.
De effectstudie gaaÉ-brj de behandeling van de verschillende soortsn nicfta op dvze verstoring maar
beperkl zich tot algemene opmerkingen bfrvoorbeeld over de afstand tot de broedkolonie.
Daarwrce is de studie sns inzi.ens onvokfttende.

Het hele probleem is echter eenvoudig op te lossen door de strook frissen nafrturboulevard en Het Stort te
verbredm tot een bree&e die tegemoet komt aítn de verstoringsafstand èn grilliger van vomr te maken.
Dit kan door de beheersweg af te graven of wentueel delen af 1e graven waardoor er eilandjes ontstaan.
Daarnaast willeir wij er voor pleiten het geplande bruggede naast het bezoekencentrum het gebied n niet
aaa te leggen. Het is onnodig en draagt het risico in zioh dat melsen het gebied in gaan. Excursies kunnen
ook bij de spoorlijn het gebied in.

Vriende$ke groet,

Ing. N van der Ben
Voorzitter Stichting Vogel

-

en Natuurwacht

Zuid Flevoland

