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De Vogelwerkgroep Amsterdam (VWGA) erkent de noodzaak om de klimaatverandering tegen te gaan
en is voorstander van de transitie naar schonere vormen van energiewinning. De voorkeur gaat uit naar
een (inter)nationale aanpak van deze transitie.
Amsterdam maakt onderdeel uit van een groter netwerk van natuurgebieden. Voor de juiste
beoordeling van eventuele hinder door windturbines moet daarom verder gekeken worden dan de
gemeentegrenzen. Vogels kennen geen grenzen.
Windturbines kunnen het welzijn van vogels sterk beïnvloeden. Vogels botsen tegen de wieken,
verliezen foerageergebieden of moeten omvliegen om de molens te ontwijken. De locatie, het aantal
en de hoogte van de windturbines kunnen zeer bepalend zijn voor de hoeveelheid invloed die ze
uitoefenen op o.a. de ruim honderd soorten broedvogels in de Amsterdamse regio.
De groene gebieden in en om de stad staan onder druk door stadsuitbreiding en toenemende
recreatie. Ten noorden en ten zuiden van de stad zijn uitgestrekte weide-gebieden waar veel
beschermde weidevogels broeden. Ten oosten van de stad ligt het IJmeer dat deel uitmaakt van
belangrijke internationale vogeltrekroutes. Ieder voor- en najaar vliegen hier tienduizenden vogels
over op weg naar hun broed- en winterverblijven. Ook binnen de stad zorgen parken en groene
scheggen voor een grote biodiversiteit. Bosvogels, watervogels en weidevogels vinden in groot
Amsterdam allemaal hun thuis.
De VWGA vindt dat bij de locatiekeuze, het ontwerp en beheer van windparken ervoor zorg
gedragen moet worden dat er nauwelijks negatieve gevolgen zijn voor vogels.
Windturbines mogen niet geplaatst worden in belangrijke vogelgebieden en hun directe omgeving.
Het gaat daarbij onder andere om locaties (zie kaart):
-Belangrijke migratieroutes
-Natura 2000-gebieden
-Natuur Netwerk Nederland
-Groene scheggen
-Weidevogelgebieden
-Important Bird Area's

: o.a. IJmeer
: o.a. Markermeer
: o.a. Diemervijfhoek
: o.a. Brettenzone & Diemerpark
: o.a. Waterland
: o.a. de Waver

-- eenden en ganzen
-- meeuwen en sterns
-- havik en visarend
-- nachtegaal en koekoek
-- grutto en kievit
-- blauwborst

De VWGA biedt advies op basis van bestaande gegevens als ook op basis van eigen onderzoek en
vele vogeltellingen van de afgelopen decennia.
De VWGA publiceert binnenkort de Broed- en Wintervogelatlas Amsterdam.
Een uitgebreide tekst over dit thema staat op www.vogelsamsterdam.nl.
Vragen, opmerkingen en reacties zijn natuurlijk welkom, via wind@vogelsamsterdam.nl

