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Wij kweken al 45 jaar met zeer zeldzame Parkieten en Papegaaien in het Vogelpark Jagrie op 
het perceel Veenakkers 4 te Gieterveen. 
Inmiddels zitten er 300 paren in een parklandschap van 7 Hectare groot. 
Wij hebben diverse vogelsoorten in ons bestand die vallen onder de wet Bedreigde Uitheemse 
Diersoorten. 
De vogels zijn gehuisvest in ultramoderne volières gebouwd van geisoleerde 
sandwichpanelen en voorzien van elektrische rolluiken die s'nachts gesloten worden. 
De volières zijn voorzien van gas, water, elektra en zijn elektronisch beveiligd. 

Het Vogelpark grenst direct aan een zoekgebied waar Windmolens staan gepland. 
Windmolens zijn een enorm gezondheidsrisico voor mensen en dieren. 

- Grote knipperende rode lampen bovenop de windmolens. 
Slagschaduw en schittering van de wieken. 

- Geluid wat de windmolens produceren is op kilometers afstand nog hoorbaar 
(24 uur per dag en vooral ook s'nachts) 

- Laagfrequent geluid (niet hoorbaar, wel voelbaar) geeft gezondheidsproblemen. 
Trillingen die door de grond worden doorgegeven en merkbaar zijn in de woningen 
voor mens en dier. (met name in veengebieden zoals bij Gieterveen) door deze 
trillingen zullen onze vogels hun nesten verlaten of zelfs helemaal niet gaan broeden. 
Helikopters die af en aan vliegen bij de bouw en later bij het onderhoud van de 
windmolens geven enorme lawaaioverlast (helicopterplatforms bovenop de 
windmolens) 

Onze vogels zijn zeer stressgevoelig en het plaatsen van de windmolens zal een enorme 
impact hebben op het welzijn van deze dieren. 
Wij moeten onze omzet halen uit de kweek en verkoop van jonge vogels. 
Deze vogels worden over de gehele wereld geëxporteerd. 
De kweekresultaten zullen door de overlast van de windmolens sterk verminderen en bij 
verschillende soorten zelfs helemaal uitblijven. 
Wij hebben 3 fulltime personeelsleden in dienst voor de verzorging van onze vogels. 

mailto:postema@birdpark-jagrie.nl
http://www.birdpark-iagrie.nl


Het voortbestaan van het Vogelpark en daarmee de continuiteit van deze banen komt daarmee 
op de tocht te staan. 
Bovendien lijdt het plaatsen van deze windmolens tot een enorme waardedaling van het 
Vogelpark (gronden, opstallen, gebouwen, vogelcollectie). 
Dit geld ook voor onze (privé) woningen en loodsen. 
Al met al zou dit een miljoenenverlies betekenen voor ons bedrijf. 

Mochten er toch windmolens binnen 2000 meter afstand van ons bedrijf geplaatst worden dan 
zal er een andere locatie gezocht moeten worden voor het Vogelpark. U zult kunnen begrijpen 
dat het hier dan om een miljoenen investering gaat, alles zal opnieuw vanaf de grond moeten 
worden opgebouwd. Bovendien zal het erg lastig worden om een goede vervangende locatie 
te vinden. 
Er staat zeer zeldzame beplanting (bomen en coniferen) die tussen de 25 en 45 jaar oud zijn. 
Het zal dus jaren duren voordat de beplanting weer op niveau is. 
Wanneer de vogels moeten verhuizen zullen ze eerst moeten wennen aan hun nieuwe volières 
en aan de omgeving. Het gevolg is dat broedresultaten enkele jaren zullen uitblijven. 
Bij de oudere vogels is de kans zeer groot dat ze helemaal niet meer zullen broeden. 

Wij willen u hierbij graag uitnodigen om het Vogelpark ter plaatse te bekijken dan kunt u met 
eigen ogen aanschouwen wat voor impact de windmolens op ons bedrijf zullen hebben. 
De komst van de Windmolens is de doodsteek voor ons bedrijf. 
Een bedrijf met een zeer zeldzame vogelcollectie die in 45 jaar is opgebouwd wordt in 1 keer 
kapot gemaakt. 

Wij stellen u hierbij dan ook op voorhand aansprakelijk voor alle mogelijk te lijden schade en 
gevolgschades. 

Bijgesloten vind u een rapport van onze accountant (Admifa) die een opstelling hebben 
gemaakt van de kosten bij een gedwongen verhuizing van het vogelpark naar een andere 
locatie. 

Hoogachtend, 

J.J. Postema J. Postema 
Directeur Vogelpark Jagrie Directeur Vogelpark 
Veenakkers 4 Veenakkers 6 
9511 RC W t t 9511 RC 
Gieterveen /T</f Gieterveen 

Ook namens: 
J.J. Postema Parrot Breeding Centre, Birdpark Jagrie, J.J. Postema privé en J. Postema privé. 

Bijlages: 
- Accountantskantoor Admifa - opstelling kostenplaatje bij gedwongen verhuizing 

Vogelpark. 
Uittreksel Kamer van Koophandel 

- Kaart met zoekgebied windmolens en locatie Vogelpark Jagrie 



Admifa 
accountants adviseurs 

J.J. Postema 
Veenakkers 4 
9511 RC Gieten/een 

Admifa BV 
Electronicaweg 23 
9503 GA Stadskanaal 
Telefoon (0599) 653 811 
Fax (0599) 653 800 
info@admlfa.nl 
www.admifa.nl 

ABN-AMRO bank 53.39.82.162 
Rabobank 36.07.43.196 
K.V.K. nr. 02065954 
BTW nr. NL 807800946B01 

Stadskanaal 
15 mei 2014 

Geachte heer Postema, 

Hierbij doe ik u het navolgende toekomen: 

Opstelling investeringen in een nieuw Vogelpark 

Opstelling inkomensderving. 

Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn dan kunt u contact met mij opnemen. 

i*rö5*« enbe 
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Admifa 

J.J. Postema: Opstelling investeringen in een nieuw vogelpark 

Aankoop grond met bestemming vogelpark 7 hectare 750.000 

Beplanting volgroeid ( 25-45 jaar < d ) 250.000 

Hekwerk in en rondom het vogelpark 200.000 

Bestrating door het het gehele vogelpark 300.000 

Infrastructuur (t.b.v. energie, gas en beveiliging ) 200.000 

Bouwkosten nieuwe volières 300 stuks a 6.000,- per stuk 1.800.000 

Bouwkosten restaurant/theehuis 350.000 

Bouwkosten bedrijfswoningen en opslagloodsen 950.000 

Totaal 4.800.000 

Inkomensderving door uitblijven kweekresultaten eerste 5 jaar: 
Netto-omzet 
Omzet jaar 1 t /m 5 nihil 
Inkoop voer etc jaar 1 t /m 5 125.000 
Bruto-resultaat -125.000 

Kosten 
Personeelskosten 750.000 
Afschrijvingen 450.000 
Huisvestingskosten 150.000 
Kosten machines en inventaris 30.000 
Kantoorkosten 25.000 
Verkoopkosten 20.000 
Algemene kosten 75.000 
Rentelasten nieuwe investeringen 600.000 

2.100.000 

Negatief resultaat jaar 1 t /m 5 -2.225.000 

Per jaar -445.000 
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J.J. Postema Parrot Breeding Centre 
Vogelpark Jagrie 
Birdpark Jagrie 
Eenmanszaak 
01-01-2005 (datum registratie: 15-11-2011) 
SBI-code: 0149 - Fokken en houden van overige dieren 
3 

000023787376 
J.J. Postema Parrot Breeding Centre 
Vogelpark Jagrie 
Birdpark Jagrie 
Veenakkers 4, 9511RC Gieterveen 
0599648382 
0599648980 
0599648216 
www.birdpark-jagrie.nl 
postema@birdpark-jagerie.nl 
01-01-2005 (datum registratie: 15-11-2011) 
SBI-code: 0149 - Fokken en houden van overige dieren 
Het kweken van vogels en het verkopen van vogels. 

Postema, Jan Johannes 
08-10-1933, Gieten 
Veenakkers 4, 951 IRC Gieterveen 
01-01-2005 (datum registratie: 15-11-2011) 

Uittreksel is vervaardigd op 21-03-2014 om 13.43 uur. 

Waarmerk 
KvK 

Dit uittreksel is gewaarmerkt met een digitale handtekening en is een officieel bewijs van inschrijving in 
het Handelsregister. In Adobe kunt u de handtekening bovenin het scherm controleren. Meer informatie 
hierover vindt u opwww.kvk.nl/egd. De Kamer van Koophandel adviseert dit uittreksel alleen digitaal te 
gebruiken zodat de integriteit van het document gewaarborgd en de ondertekening verifieerbaar blijft. 
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Legenda 
Zoekgebied windenergie 

Locatie voor windpark 

Zoekgebied gemeente Coevorden 

\ Uitwerking gemeente Emmen 

Ie 

y L o c a t i e Vogelpark 
J a g r i e G i e t e r v e e n 

Sellingen 

Uitbreiding Europark 

w.< 
■Kilometers ï 


