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Wijchen, 4-5-2020

Betreft: zienswijze m.b.t. zaaknummer 2019-006325 en de vermelding ‘zienswijzen’.

L.S.
Bij u is in behandeling zaak 2019-006325 inzake het project Huurlingsedam in de Gemeente Wijchen.
Ter compensatie van een steenuil- en kerkuil verblijfplaats aldaar is er gekozen voor diverse
maatregelen. Daarop hebben wij de volgende zienswijze c.q. opmerkingen:
Bij het meest oostelijk gelegen gebouwtje voor kerkuil schijnt in de boom bij het naastgelegen
perceel de hele nacht een extreem felle bouwlamp, zie bijlage. Dit beïnvloed de functionaliteit van de
verblijfplaats in negatieve zin. Wij kunnen niet anders dan constateren dat de ecologisch adviseur
onvoldoende vooronderzoek heeft gedaan bij het bepalen van de locaties. Hopelijk zijn de bewoners
bereid om de bouwlamp uit te zetten anders is dit gebouw ongeschikt om ingezet te worden als
compensatie voor de kerkuilen. Overigens is het ook voor de dassen en aanverwanten wenselijk dat
deze lamp 's-nachts uitgaat.
De invlieggaten van de gebouwtjes dienen op een andere plek gerealiseerd te worden. Niet bij het
raampje met o.a. de kans op raamslachtoffers. Maar zo hoog mogelijk in de nok van de zijkanten van
het gebouw. Diverse ecologen die wij hebben gesproken geven aan dat een invliegopening op deze
locatie eerder gebruikt zal gaan worden door de kerkuil. Sterker nog er wordt getwijfeld aan de
functionaliteit voor kerkuil van de huidige invliegopeningen.
Verder vragen wij ons af waarom er niet voor gekozen is om kerkuilenkasten op te hangen bij
boerderijen in de omgeving. Wij als Natuur en Milieu Wijchen hebben eerder al aangegeven aan de
ecologisch adviseur dat er momenteel geen kasten hangen in de omgeving. Tevens hebben wij
diverse boerderijen doorgegeven die wat ons betreft geschikt zouden zijn voor het ophangen van
een kerkuilenkast. Temeer omdat wij ons afvragen of dat de toekomstige groenstrook wel voldoende
groot is als foerageergebied voor kerkuilen hadden wij liever kasten bij boerderijen in de omgeving
gezien dan deze twee gebouwen.
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Ook constateren wij dat de steenuilenkasten zijn verhangen naar de bosrand aan de andere kant van
de Oosterweg. De kasten hangen wat ons betreft op niet kansrijke plekken. Ze hangen te veel in de
begroeiing in de bosrand. Men had beter op zoek kunnen gaan naar solitaire bomen met een vrije
aanvliegroute. Gelet op de functionaliteit het verzoek om deze kasten wederom te verplaatsen naar
kansrijke locaties. Wij gaan er vanuit dat een ecologisch adviseur in het veld een exacte locatie kan
bepalen die functioneel is.
Helaas heeft initiatiefnemer er in dit stadium niet voor gekozen om contact met ons als vereniging op
te nemen. Dan hadden wij hem van goed advies kunnen voorzien en was het bouwen van deze
gebouwtjes voor kerkuil mogelijk helemaal niet noodzakelijk geweest.

Met vriendelijke groet,

Theo Hesen
Namens Vereniging Natuur en Milieu Wijchen

