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Effecten van windturbines Lingewaard op het GNN/GO 

Gemeente Lingewaard onderzoekt momenteel de plaatsingsmogelijkheden van 
windturbines binnen de gemeente. Een van de planlocaties ligt tegen het glastuinbouw-
gebied Bergerden aan en is gesitueerd direct ten noorden van de Linge (figuur 1). Hier 
worden de plaatsingsmogelijkheden voor drie windturbines onderzocht. De locatie ligt in 
of tegen gebiedsdelen die zijn beschermd als Gelders Natuurnetwerk (GNN) of Groene 
ontwikkelingszone (GO). Het GNN/GO kent geen externe werking. Vanwege een zorg-
vuldige planvoorbereiding en een goede ruimtelijke ordening, wordt in onderhavige notitie 
onderzocht of de kernkwaliteiten van GNN/GO worden beïnvloed door de drie geplande 
windturbines. Tevens wordt kort stilgestaan bij mogelijke knelpunten vanuit de overige 
natuurwetgeving (Wet natuurbescherming). 
 
Plangebied en werkzaamheden 

Het plangebied ligt direct ten noorden van de Linge, tegenover de Lingewal en 
aansluitend aan glastuinbouwgebied Bergerden in de gemeente Lingewaard (figuur 1). 
Het plangebied bestaat uit een strook rietland en moerasgebied op de noordoever van 
een watergang direct ten noorden van de Linge (figuur 2). Aan de noordkant wordt het 
plangebied begrensd door het kassengebied Bergerden. Aan de overzijde van de Linge 
ligt een landbouwgebied dat voornamelijk in gebruik is als akkerbouwgebied met 
verspreid een aantal graslandpercelen. 
 
De te onderzoeken windturbine opstelling bestaat uit drie windturbines, met een 
indicatieve ashoogte van circa 141 meter en een indicatieve rotordiameter van circa 117 
meter, een ontsluitingsweg en per windturbine een (mogelijk tijdelijke) kraanopstelplaats. 
Vanuit een efficiënte omgang met aanwezige gronden en opstallen, hindercirkels geluid 
ten opzichte van nabijgelegen woningen en de verdeling in grondeigendom, bestaat er 
een voorkeur om de windturbines zo dicht mogelijk tegen de Linge aan te situeren. De 
Linge en aangrenzende watergang  alsmede de oevers maken deel uit van het GNN, de 
landbouwpercelen ten zuiden van de Linge maken deel uit van het GO (zie figuur 3). 
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Figuur 1 De drie onderzoekslocaties voor windturbines (rode stippen) tegen het 

glastuinbouwgebied Bergerden. 
 

 
Figuur 2 Impressie van plangebied. Linkerfoto: kijkend over de waterpartij richting het oosten 

met aan de overzijde de planlocatie voor de meest NW windturbine, Rechterfoto: 
kijkend naar planlocatie van de middelste turbine, met op achtergrond 
kassencomplex Bergerden. 
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Figuur 3 Gelders Natuurnetwerk (donkergroen) en Groene Ontwikkelingszone (lichtgroen) 

in de directe omgeving van de planlocatie (ondergrond: Provincie Gelderland). 
 
Regelgeving GNN 

Provinciale Staten van Gelderland hebben in 2014 de Omgevingsvisie Gelderland (9 juli) 
en de Omgevingsverordening Gelderland (24 september) vastgesteld. Er hebben 
inmiddels verschillende actualisaties plaatsgevonden, waarvan de laatste in december 
2016. De Provincie wil de natuur van het Gelders Natuurnetwerk beschermen tegen 
aantasting en heeft daarom regels opgenomen in de Omgevingsverordening. Centraal 
staat de bescherming van de kernkwaliteiten. De kernkwaliteiten bestaan uit bestaande 
natuurwaarden, nog te ontwikkelen potentiele waarden en de omgevingscondities zoals 
stilte. De (nog te ontwikkelen) natuurwaarden zijn beschreven en als bijlage bij de 
Omgevingsvisie en bij de Omgevingsverordening opgenomen. 
 
In het Ontwerp-actualisatieplan Omgevingsvisie (december 2016) is door de provincie 
aangegeven dat onder voorwaarden nieuwe opstellingen van windturbines binnen het 
GNN kunnen worden toegestaan als zij per saldo geen significant negatief effect hebben 
op de kernkwaliteiten van het GNN. Wanneer initiatieven voldoen aan de randvoor-
waarden van het Rijk vraagt de provincie aanvullend om een extra versterking van de 
kernkwaliteiten bovenop de te nemen compensatiemaatregelen. De substantiële 
versterking van de kernkwaliteiten van het GNN bestaat uit maatregelen die noodzakelijk 
zijn om per saldo aantasting van de kernkwaliteiten te voorkomen, waarbij de oppervlakte 
die verloren gaat altijd met 200% dient te worden gecompenseerd. In dat saldo zijn dus 
vergroting van de oppervlakte natuur en versterking van de ecologische samenhang 
belangrijke randvoorwaarden. De versterking wordt vastgelegd in een natuurversterkings-
plan: een inrichtings- en beheerplan dat onderdeel uitmaakt van het bestemmingsplan. 
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Kernkwaliteiten en ontwikkelingsdoelen GNN/GO 

Het plangebied ligt op de kaart van het GNN/GO binnen het deelgebied 58 Overbetuwe. 
Volgens de bijlage Kernkwaliteiten GNN/GO van de Omgevingsverordening bestaan de 
kernkwaliteiten en ontwikkelingsdoelen in dit grotere deelgebied o.a. uit (voor zover 
relevant): 
- variabel, agrarisch cultuurlandschap met snelle stedelijke ontwikkelingen en 

glastuinbouw; 
- ecologische verbindingszone KAN, tevens Park Lingezegen; groenelementen binnen 

Park Lingezegen en bij Schuytgraaf vormen samen een groene verbinding tussen 
Veluwe, Nijmeegse stuwwal en Gelderse Poort en vormen de hoofdstructuur van de 
natuurkwaliteit in het gebied; 

- plaatselijk kleinschalige landschappen (bijv. Ressen, Eimeren) met vroegere strangen 
en stroomruggen; 

- leefgebied das; 
- leefgebied kamsalamander; 
- zeer rijk leefgebied steenuil; 
- cultuurhistorische waarden van de stroomruggen en landgoederen, oude 

kavelpatronen (Slijk-Ewijk) doorbraakkolken, waterstaatswerken (o.a. zegen en 
weteringen, Linge); 

- abiotiek: aardkundige waarden, kwel, bodem, waterreservoir; 
- ecosysteemdiensten: recreatie, waterwinning; 
- alle door de Flora- en faunawet of Natuurbeschermingswet beschermde soorten en 

hun leefgebieden in dit deelgebied; 
- ontwikkeling ecologische verbinding Overbetuwe - KAN: parkachtige structuren met 

water en moeraszones; 
- ontwikkeling oude landgoedbossen, bosranden en overgangen naar cultuurgronden; 
- ontwikkeling biotopen voor vlinders, reptielen en amfibieën en vogels van 

cultuurlandschappen; 
- ontwikkeling cultuurhistorische patronen en beheersvormen. 

 
Effecten windturbines locatie Broekakkers op het GNN/GO 

De drie windturbines worden waarschijnlijk binnen de grenzen van het GNN geplaatst. Er 
is dan sprake van ruimtebeslag in het GNN. Op dit moment is nog niet bekend hoe groot 
het permanente oppervlakteverlies zal zijn, dit is afhankelijk van welk deel van de 
fundering en opstelplaatsen van de windturbines overlapt met het GNN en de exacte 
ligging van onderhoudswegen. Daarnaast dient rekening te worden gehouden met tijdelijk 
ruimtebeslag in het GNN door werkwegen en kraanopstelplaatsen. De ruimte tussen het 
kassencomplex en de begrenzing van het GNN is zeer beperkt, bij plaatsing van 
windturbines zal een ruimtebeslag op het GNN aan de orde zijn. Er wordt rekening 
gehouden met een maximaal ruimtebeslag van 0,18 ha per turbine. Vanuit de 
voorwaarden die de provincie verbindt aan windturbines in GNN, zal de compensatie-
opgave het dubbele (200%) van het ruimtebeslag zijn. Op basis hiervan zal de compen-
satieopgave naar schatting 1 - 2 ha bedragen (dit is exclusief tijdelijke kraanopstel-
plaatsen).  
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Het ontwikkelen van de ecologische verbinding Overbetuwe-KAN (inclusief Park 
Lingezegen) en overgangen naar cultuurgronden, biotopen voor vlinders en andere fauna, 
en cultuurhistorische patronen en beheersvormen etc., wordt niet of nauwelijks beïnvloed 
door de windturbines. De windturbines zullen hooguit leiden tot een geringe vermindering 
van areaal, maar niet leiden tot een vermindering van samenhang en kwaliteit van 
bestaande natuurgebieden. Ook leiden de windturbines niet tot een vermindering van 
uitwisselingsmogelijkheden voor planten en dieren noch tot een wezenlijke vermindering 
van kwaliteit van leefgebied voor beschermde flora en fauna binnen het GNN. Met het 
oog op de voorwaarde van de provincie om bij plaatsing binnen het GNN de oppervlakte 
natuur te vergroten en de ecologische samenhang te versterken, bestaan voor 
voornoemde kernkwaliteiten goede en duurzame mogelijkheden in de directe omgeving 
van het plangebied, bijvoorbeeld in aangrenzende gebiedsdelen aangewezen als GO (zie 
figuur 3). Dit dient nader te worden uitgewerkt in een natuurversterkingsplan. 
 
Windturbines hebben geen negatieve invloed op het leefgebied van grondgebonden 
zoogdieren zoals de das of amfibieën zoals de kamsalamander. 
 
De steenuil broedde in de jaren 2011 - 2013 met 1-2 paren in boerderijen ten zuidoosten 
van het plangebied langs de Heuvelsestraat en Broekakkers (de Bont & van Roomen 
2016), op meer dan 500 m afstand van de mogelijke turbinelocaties. Echter, zolang de 
percelen waarop de windturbines staan het huidige (moerassige) karakter behouden, zal 
het niet of nauwelijks door steenuilen als foerageergebied gebruikt worden. Een effect is 
uitgesloten. 
 
Bij de plaatsing van de windturbines blijven, zover aanwezig, de landgoederen, oude 
ontginningen en kavelpatronen, hakhout, houtwallen, singels, en boerderijen in stand. 
 
Gezien het relatieve beperkte ruimtebeslag is het uitgesloten dat de windturbines effect 
hebben op aardkundige waarden, kwel, bodem, of het grondwaterreservoir binnen het 
GNN/GO. 
 
Windturbines belemmeren ecosysteemdiensten binnen het GNN/GO niet. Recreatie, 
drinkwaterwinning en waterberging blijven goed mogelijk. 
 
De windturbines kunnen een effect hebben op vogels en vleermuizen met leefgebied in 
het GNN, die zich ook buiten het GNN-areaal begeven. Effecten die kunnen optreden zijn 
ofwel een verstorend effect van de windturbines op het functioneren van soorten binnen 
de begrenzing van het GNN of een effect op vogels en/of vleermuizen uit het GNN die in 
aanvaring kunnen komen met de windturbines. Indien de effecten van de windturbines op 
beschermde soorten volgens de Wet natuurbescherming (onderdeel soortenbescherming) 
verwaarloosbaar zijn of voldoende worden gemitigeerd, zijn er ook geen significante 
effecten op het GNN (zie hieronder onder kopje Wet natuurbescherming). 
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Conclusies ten aanzien van GNN/GO 

De windturbines op locatie Broekakkers in de gemeente Lingewaard hebben noch in de 
aanlegfase noch in de gebruiksfase significant negatieve effecten op de kernkwaliteiten of 
ontwikkelingsdoelen van het GNN/GO. Bij plaatsing binnen het GNN is sprake van 
ruimtebeslag. Rekening houdend met voorwaarden die de provincie verbindt aan 
windturbines in GNN, zal de compensatieopgave het dubbele (200%) van het 
ruimtebeslag zijn, naar schatting 1-2 ha. Behalve de verplichting om de oppervlakte 
natuur te vergroten, geldt ook dat de ecologische samenhang moet worden versterkt. 
Mogelijk is ook sprake van een compensatietoeslag, dit is afhankelijk van hoe lang het 
duurt voordat de te compenseren natuurwaarden zich hebben ontwikkeld. Dit alles dient 
nader te worden uitgewerkt in een natuurversterkingsplan, tevens compensatieplan. 
Compensatie dient planologisch te worden verankerd in hetzelfde bestemmingsplan dan 
wel in een ander, gelijktijdig vast te stellen, bestemmingsplan. 
 
Om een idee te geven van het type natuur dat moet worden gecompenseerd, kan worden 
aangesloten bij de natuurbeheertypen uit het Natuurbeheerplan 2017 die voor het 
plangebied gelden (figuur 4). De drie geplande windturbines staan in of nabij natuur-
beheertypen N04.02 Zoete Plas en/of N05.01 Moeras. Kwalificerende soorten voor 
natuurbeheertype Zoete Plas betreffen flora, vissen en libellen. Voor natuurbeheertype 
Moeras zijn dit verschillende soorten flora, libellen en broedvogels. Het betreft o.a. 19 
kwalificerende soorten broedvogels, merendeels soorten die landelijk schaars of 
zeldzaam zijn. Van deze broedvogelsoorten is tot nu toe alleen de blauwborst als 
broedvogel in het plangebied vastgesteld (de Bont & van Roomen 2016). Een gevarieerd 
en structuurrijk moeras vormt een geschikte biotoop voor diverse faunagroepen zoals 
libellen, vissen, amfibieën en zoogdieren. Minstens dertig procent van de oppervlakte van 
het beheertype wordt ingenomen door riet, hoge zeggen en/of hoge biezen. Dit structuur-
element is van groot belang als broedgebied voor moeras- en rietlandvogels zoals grote 
karekiet, roerdomp, purperreiger, snor en rietzanger. Het type kan tot maximaal 20% 
(open) water omvatten (bron: Natuurbeheerplan 2017). 
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Figuur 4 Natuurdoeltypen in de directe omgeving van locatie Broekakkers (ondergrond: 

Provincie Gelderland). Lichtblauw: N04.02 Zoete Plas, donkergroen: N05.01 
Moeras (bron: Natuurbeheerplan 2017). 

 
Wet natuurbescherming 
 
De bouw en het gebruik van de windturbines kan effecten hebben op beschermde 
natuurwaarden. Hierbij dient, naast het Gelders Natuurnetwerk (zie hiervoor), ook 
rekening te worden gehouden met de Wet natuurbescherming (kortweg: Wnb). In dit 
hoofdstuk wordt kort onderzocht of de bouw en het gebruik van de geplande windturbines 
tot onoverkomelijke knelpunten kan leiden voor Natura 2000-gebieden (Hoofdstuk 2 van 
de Wnb) of beschermde soorten (Hoofdstuk 3 van de Wnb). 
 
Natura 2000-gebieden 
De drie geplande windturbines op locatie Broekakkers komen op meer dan 3,5 kilometer 
afstand van het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied (Rijntakken) te staan. De 
windturbines hebben derhalve geen enkele invloed op de aangewezen habitattypen in de 
nabijgelegen Natura 2000-gebieden Rijntakken en Veluwe. De omgeving van het 
geplande windpark heeft geen betekenis voor de soorten van Bijlage II waarvoor 
instandhoudingsdoelstellingen voor deze Natura 2000-gebieden zijn opgesteld. Negatieve 
effecten (verstoring en of verslechtering) van de aanleg van het geplande windpark op 
deze habitattypen en Bijlage II soorten zijn op voorhand uitgesloten. 
Significante negatieve effecten ten gevolge van het geplande windpark Lingewaard op de 
doelrealisatie van broedvogels, waarvoor de nabijgelegen Natura 2000-gebieden zijn 
aangewezen, zijn uitgesloten. Deze broedvogelsoorten hebben geen binding met (de 
directe omgeving van) het plangebied. 
 
Er zijn geen aanwijzingen dat de geplande windturbines zullen leiden tot meer dan 
verwaarloosbare verstoringseffecten, aanvaringsrisico’s of barrièrewerking op niet-broed-
vogelsoorten waarvoor nabijgelegen Natura 2000-gebieden zijn aangewezen. Het is 
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mogelijk dat regelmatig uitwisseling plaatsvindt van grauwe ganzen en kolganzen tussen 
de gebieden direct ten zuiden en westen van de geplande windturbines met het 
nabijgelegen Natura 2000-gebied Rijntakken. Naar verwachting resulteert dit niet in 
substantiële aantallen aanvaringsslachtoffers en betreft het een verwaarloosbaar klein 
effect (cf. Gyimesi & Prinsen 2014). In het kader van de Wnb (onderdeel gebieden-
bescherming) zal dit nader moeten worden onderzocht, maar er worden op voorhand 
geen belangrijke knelpunten voorzien. 
 
Soortenbescherming 
De bouw en het gebruik van de windturbines kan effecten hebben op beschermde soorten 
en leiden tot overtredingen van verbodsbepalingen uit hoofdstuk 3 van Wnb. Te denken 
valt aan vernietiging van groeiplaatsen van beschermde soorten flora of voortplantings-
plaatsen of rustplaatsen van beschermde diersoorten tijdens grondwerkzaamheden in de 
bouwfase. In de gebruiksfase kan sprake zijn van het doden en of verwonden van vogels 
en vleermuizen. Indien sprake is van voorzienbare, meer dan incidentele sterfte dient een 
ontheffing te worden aangevraagd, waarbij onderbouwd moet worden dat de sterfte de 
gunstige staat van instandhouding (GSI) van betrokken populaties niet in het geding 
komt. De windturbines staan dichtbij waterrijke gebieden waar momenteel natuurontwik-
keling plaatsvindt ten behoeve van watervogels. Ten zuiden en oosten van het plangebied 
bevinden zich nog regionaal belangrijke concentraties van broedende weide- en akker-
vogels, waaronder grutto en veldleeuwerik (de Bont & van Roomen 2016). Laatstge-
noemde soorten kunnen in het broedseizoen regelmatig op rotorhoogte vliegen tijdens 
balts- en achtervolgingsvluchten en dan aanvaringsslachtoffer worden. In totaal dient op 
jaarbasis rekening te worden gehouden met naar schatting, in ordegrootte, tientallen 
vogelslachtoffers en een tiental vleermuisslachtoffers (alle soorten tezamen, deskundi-
genoordeel). Realisatie van een windpark op de grens van Park Lingezegen, met 
regionaal belangrijke natuurwaarden, zal een gedegen onderbouwing van natuureffecten 
vragen. Nader onderzoek is nodig om beter te kunnen onderbouwen om welke soorten en 
welke aantallen slachtoffers het zal gaan en om effecten op de GSI uit te sluiten. Hiervoor 
is in ieder geval veldonderzoek nodig naar gebiedsgebruik en vliegbewegingen van 
vogels (tijdens broedseizoen en winterhalfjaar) en vleermuizen (in zomer en nazomer). 
Slachtoffers onder vleermuizen zijn goed te mitigeren middels een stilstandsvoorziening. 
In het kader van soortenbescherming worden vooralsnog geen onoverkomelijke 
knelpunten voorzien.  
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Voor vragen over deze notitie kunt u contact opnemen met H.A.M. Prinsen. 
 

Akkoord voor uitgave: Teamleider Bureau Waardenburg bv 

 drs. C. Heunks 
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