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Windmolens en de wespendief (inzet). Geen gelukkige combinatie. © Foto internet

Deze bedreigde roofvogel zet streep door windmolens op de
Veluwe: ‘Kansloze missie’
EDE - De aanwezigheid van één roofvogelsoort op de Veluwe zorgt ervoor dat de plannen voor
ruim zeventig windmolens in Gelderland op losse schroeven staan. Op de Veluwe kan tot 2030
zelfs geen enkele windmolen komen. Het is een keiharde tegenvaller voor de duurzame
energie-agenda van de provincie.
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De beschermde vogel die door windmolens wordt bedreigd is de wespendief. De roofvogel eet
voornamelijk insecten, waarbij de wespen bovenaan het menu staan. Op de Veluwe leven in de
zomer 94 broedparen van de vogelsoort die in Afrika overwintert. En dat zijn er te weinig. De
beoogde stand is minimaal 100.
Dat getal is onhaalbaar als er in het gebied waar het dier leeft, windmolens verrijzen. De kans
bestaat dat meer dan 1 procent van de dieren door de windmolens gedood worden, zoals dat
ook geldt voor andere vogelsoorten. Maar dat is voor de beschermde dieren niet toegestaan.
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"Door de droogte en de stiksto cr sis is er voor deze vogelsoort
niet altijd voldoende eten op de Veluwe. En dus zoeken de
vogels hun voer ook buiten de Veluwe” - Jan van der Meer, gedeputeerde
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Op losse schroeven
Het zorgt voor flinke kopzorgen voor vier Gelderse regio’s die momenteel werken aan een
zogenoemde Regionale Energie strategie (RES). In totaal hebben ze plannen voor ruim zestig
windmolens op en rond de Veluwe. En ál die plannen staan nu op losse schroeven.
Zelfs geplande windmolens in de buurt van Duiven, Elst, Arnhem de Betuwe en Rhenen kunnen
geraakt worden door dit plan. ,,Door de droogte en de stikstofcrisis is er voor deze vogelsoort
niet altijd voldoende eten op de Veluwe’’, zegt gedeputeerde Jan van der Meer. ,,En dus zoeken
de vogels hun voer ook buiten de Veluwe. Dit maakt duidelijk dat we ook echt te maken
hebben met een biodiversiteiscrisis.’’
Uit onderzoek van de vereniging Sovon is gebleken dat de vogels tot 8 kilometer buiten de
Veluwe actief zijn.
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Tot drie jaar extra onderzoek per windmolen locatie

Voor elk windmolenplan in die ring van acht kilometer moet nu eerst twee of drie jaar lang
veldonderzoek gedaan worden om te kijken of de beschermde vogel in dat gebied aanwezig is.
Wordt de vogel aangetroffen, dan gaat er een streep door de windmolens.
Voor de hele Veluwe heeft de provincie inmiddels geconcludeerd dat windmolens onmogelijk
zijn, ook niet langs de snelwegen A12, A50 of A1. ,,Gemeenten op de Noord-Veluwe willen nog
kijken of ze toch windmolens kunnen realiseren die in de zomermaanden uit staan als de
vogels het meest actief zijn. Maar wij achten dat niet reëel’’, aldus Van der Meer.

De wespendief graaft wespennesten uit om voedsel te vinden. © G Jansen

En toch geen paniek

Het betekent niet dat de Gelderse gedeputeerde in paniek is, zegt hij. De ruim zestig geplande
windmolens zorgen voor méér duurzame energie dan eigenlijk gevraagd wordt van Gelderland,
zegt hij. ,,Het kan een tandje minder.’’ Het betekent in ieder geval niet dat bijvoorbeeld in de
Achterhoek of rond Nijmegen - waar de vogel niet aanwezig is - nu veel meer windmolens
zullen komen, zegt hij.
Tegelijkertijd heeft Gelderland wél windenergie nodig om aan de duurzame doelstellingen te
voldoen. Zonne-energie is niet genoeg en bovendien in de winter vaak niet beschikbaar. ,,We
hopen dan ook op innovaties van bedrijven, waardoor er geen vogels meer sneuvelen rond
windmolens.
Het nieuwe onderzoek heeft geen impact op bestaande windmolenparken vlakbij de Veluwe,
zoals in Ede. Die zijn niet getoetst op de wespendief. Maar volgens de provincie mag
aangenomen worden dat de dieren hier inmiddels aan gewend zijn. Bovendien zijn die juridisch
getoetst aan de kennis die destijds bekend was.

Pas bij meer dieren, meer ruimte voor windmolens

Wanneer er op de Veluwe wel weer windmolens kunnen komen is onbekend. Ecoloog Erik Klop
van Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek stelt dat als het aantal broedparen van de
wespendief verdubbelt naar 200 op de Veluwe er in dat gebied wél extra ruimte zal zijn voor
windmolens. De kans dat het aantal vogels in de komende jaren zo hard groeit, is echter
klein.

