
 1 

ADVIES VAN HET INSTITUUT VOOR NATUUR- EN BOSONDERZOEK  INBO.A.2009.151. 
Wetenschappelijke instelling van de Vlaamse overheid 

Kliniekstraat 25, 1070 Brussel 
www.inbo.be 

 

 
 

 
BETREFT:  Bouw van 7 windturbines langs de N49 te Beveren / Sint-Gillis-Waas.  

Aanbevelingen in het kader van een mogelijke impact op de fauna. 
 
 
Nummer :  INBO.A.2009.151. 
Datum :  20 – juli – 2009 
Auteur/vragen naar: Joris Everaert,  tel: 02-558.18.27., e-mail: joris.everaert@inbo.be 
 

Kenmerk aanvraag:    - (e-mail) 
Datum aanvraag : 23 – juni – 2009 
Geadresseerde :         Agentschap voor Natuur en Bos  –  Oost-Vlaanderen 
                                    Gebroeders Van Eyckstraat 4-6, 9000 Gent. 
                                    t.a.v. dhr. Steven Laureys. 
cc.                               ANB centrale diensten, Interdepartementale Windwerkgroep. 
 
 
Geachte, 
 
Storm Development NV wenst 7 windturbines te bouwen op grondgebied Beveren en Sint-Gillis-Waas, 4 
turbines ten zuiden en 3 turbines ten noorden van de N49 (Figuur 3) net ten westen van de op- en afrit 
Vrasene/Kieldrecht. Aan de hand van de gegevens waarover we momenteel beschikken, en in toepassing 
van o.m. de Omzendbrief EME/2006/01–RO/2006/02, kunnen we het volgende vermelden. 
 
Volgens de localisatienota van de projectontwikkelaar, worden in de directe nabijheid door Fortech Studie 
bvba (4 turbines in hetzelfde gebied ten zuiden van en dichterbij de N49) en Electrabel NV (verder oostelijk 
van de op- en afrit Vrasene/Kieldrecht ook ten zuiden van de N49) nog windparken gepland, en beide 
projectontwikkelaars hebben samen met Storm Development NV overlegd om ervoor te zorgen dat hun 
windparken compatibel zouden zijn met elkaar om op die manier het gebied maximaal te benutten. 
 
De geplande windturbines staan in de omgeving van het Vogelrichtlijngebied “Schorren en polders van de 
Beneden-Schelde” (deel linkeroever) in de Waaslandhaven. Normaal zijn volgens de criteria uit de 
Omzendbrief EME/2006/01-RO/2006/02 geen windturbines mogelijk binnen juridisch beschermde 
gebieden zoals Vogelrichtlijngebied. In de Interdepartementale Windwerkgroep werd wel duidelijk gesteld 
dat de inplanting in het Vogelrichtlijngebied van de Waaslandhaven, bij uitzondering toch kan mits een 
duidelijk planningsproces voor heel het gebied. Dit werd ook overgenomen in o.m. de Beleidsbrief 2008-
2009 van Vlaams minister voor Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur. Momenteel loopt er een 
studie voor de inplanting van  windturbines in de Waaslandhaven, in opdracht van het havenbedrijf 
Antwerpen. Deze studie is nu ook in bespreking bij de nieuwe ‘werkgroep windturbineplan Waaslandhaven’ 
binnen de Beheercommissie Natuur Linkerscheldeoever. In kader van het planningsproces zullen daarbij 
zones afgebakend worden waar windturbines al dan niet kunnen geplaatst worden. Windturbines in de 
Waaslandhaven zullen moeten kaderen in dat plan.  
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Ook mogelijke cumulatieve effecten door plannen net buiten het industriegebied, zullen moeten onderzocht 
worden. Momenteel worden al windturbines aangevraagd net buiten het projectgebied windturbineplan 
Waaslandhaven (zie boven). Volgens het havenbedrijf Antwerpen (vergadering werkgroep Windturbineplan 
Waaslandhaven 13 juli) zijn er momenteel onderhandelingen met o.m. de gemeente Beveren, voor 
eventuele opname van dergelijke randzones in het projectgebied. 
 

Uit de globale richtinggevende INBO analyse van de zoekzones uit het provinciaal beleidskader 
windturbines Oost-Vlaanderen (Figuur 1), blijkt dat er nader onderzoek noodzakelijk is in het betreffende 
projectgebied van Storm Development. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figuur 1. Globale ornithologische afweging van de zoekzones uit het provinciaal beleidskader windturbines.  
Meer informatie, zie Provincie Oost-Vlaanderen (2009). 

 
 
De vraag die zich stelt inzake het windturbineplan Waaslandhaven (in aanmaak), is nu of windturbines 
binnen de haven prioritair zijn aan windturbines net buiten de haven. In principe denkt INBO dat dit niet het 
geval is. Het lijkt ons vooral van belang om projecten in en rond de haven zoveel mogelijk op elkaar af 
te stemmen om op die manier eventuele cumulatieve effecten te vermijden. Daarom heeft het INBO 
op basis van de meest recente gegevens, voor de zuidelijke rand van de haven een analyse 
opgemaakt over eventuele zones die met elkaar kunnen interfereren, en waar dus eventuele 
cumulatieve effecten kunnen optreden voor vogels, ook rekening houdende met de toekomstige te 
verwachten ontwikkelingen (Figuur 2). De projectlocatie van Storm Development (alsook die van 
Fortech Studie), valt in de meest westelijke ‘zone 1’ waar weinig of geen interactie te verwachten is. 
Het INBO zal in kader van de inplanting van windturbines in het havengebied alleszins aanraden om 
de meest westelijke ‘zone 3’ (Figuur 2) uit te sluiten voor het plaatsen van windturbines, omwille van 
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een zeer belangrijke corridor van lokale vliegbewegingen van vogels in die westelijke rand van de 
haven (zie Figuur 3). Deze corridor, die ook een belangrijke landschapsecologische functie heeft in de 
westrand van de haven (met natuurgebieden), moet behouden blijven. 
 

 
Figuur 2. Mogelijke interactie (cumulatieve effecten voor fauna) tussen mogelijke zoekzones in de haven en daarbuiten. 

1=geen of weinig interactie, 2=mogelijk interactie, 3=waarschijnlijk of zeker interactie.  
Groen = (geplande) Natuurkerngebieden en Ecologische Infrastructuur in de haven. 

 

 
Figuur 3. Geplande windturbines van Storm Development (groene stippen), actuele situatie van “meest belangrijke” lokale 

trekroutes (=fel rode en donkerbruine kleur). Deze trekroutes moeten gemeden worden voor het plaatsen van windturbines. 
De rode corridors zullen naar verwachting ongeveer gelijk blijven in de toekomst. In andere gekende “belangrijke” lokale 

trekroutes (=doorschijnend roze en lichtbruine kleur) zullen zeker randvoorwaarden gelden. Voor zone Storm Development is 
op basis van de beschikbare gegevens nader onderzoek  nodig (mogelijke randvoorwaarden, zie ook Figuur 1). 
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Concreet over de aanvraag van Storm Development 
 
De localisatienota van de projectontwikkelaar is onvoldoende onderbouwd voor wat betreft het aspect 
natuur / fauna. Het feit dat INBO tijdens het vooronderzoek (nog) geen officieel advies heeft gegeven aan 
(op vraag van) de projectontwikkelaar, is geen reden om het aspect natuur niet voldoende te onderzoeken. 
Men vermeldt in de localisatienota wel dat er lokale en seizoenale trek over de geplande projectzone loopt, 
maar gaat niet dieper in op de mogelijke negatieve impact. De richtlijnen uit de Omzendbrief EME/2006/01-
RO/2006/02 maken heel duidelijk dat de projectontwikkelaar in principe zelf verantwoordelijk is voor een 
analyse van de mogelijke impact.  
 

Zo’n nader onderzoek werd wel uitgevoerd door de andere projectontwikkelaar Fortech Studie bvba 
(Fortech 2009), die op quasi dezelfde locatie 4 windturbines wil plaatsen net ten zuiden van de N49, 
evenwijdig met de zuidelijke lijnopstelling van het Storm Development plan maar dan dichter bij de N49. Uit 
dit bijkomend vogelonderzoek (enkele tellingen van overvliegende vogels in februari en maart) kwamen de 
volgende resultaten. In het gebied zijn er per kilometer tijdens de winterperiode ongeveer 1500-2000 
vliegbewegingen van lokale vogels (58% Houtduiven, 29% meeuwen, 13% overige), waarvan ongeveer 
70% op een hoogte lager dan 40m. Hoewel er vanuit INBO ook altijd was gesteld dat het gebied ten 
westen van de op- en afrit Vrasene/Kieldrecht (Fortech en Storm Development) waarschijnlijk geen 
uitzonderlijk grote aantallen lokale vliegbewegingen te verwachten zijn, heeft het INBO wel enkele 
opmerkingen op de Fortech analyse. Zo is het uit onderzoek op bestaande en geplande 
windturbinelocaties in Brugge en de naastliggende Waaslandhaven gekend dat ook een groot aandeel 
lokale vogels op rotorhoogte (> 40m) vliegen. Zeker de lokale vliegbewegingen van o.m. watervogels en 
meeuwen vormen een risico voor aanvaring met windturbines, aangezien deze doorgaans op 
windturbinehoogte plaatsvinden (ca. 20-150m), zelfs na het plaatsen van windturbines (bv. Everaert 2008: 
57% meeuwen tussen 50-120m langs bestaande lijn grote windturbines in Brugge; Everaert 2008b: meeste 
Wilde Eenden tussen 30 en 100m, meeste andere eenden zoals Wintertaling, Smient en Slobeend hoger 
tussen 50 en 150m. Prinsen et al. 2004: Smient tussen 50 en 100m). Voor talrijke niet-broedvogels in 
Nederland, werd uit het vliegveiligheidmodel Bambas (www.bambas.ecogrid.nl) op basis van uitgebreide 
radargegevens gesteld dat zich in de 30-100m luchtlaag verreweg de meeste vogelvliegbewegingen 
voordoen (Aarts & Bruinzeel 2009). Aangezien bij de Fortech studie (zelfde plangebied) het grootste 
aandeel vliegbewegingen Houtduiven betrof, is het aannemelijk dat het vooral de Houtduiven waren die 
onder de 40m vlogen. De Fortech nota gaat daarover niet in detail. Elke locatie kan echter wat verschillend 
zijn, afhankelijk van diverse omgevingsfactoren en o.m. de afstand die de vogels overbruggen. Maar ook 
factoren zoals weersomstandigheden kunnen belangrijk zijn. De Fortech studie heeft ook de voedseltrek 
van eenden (vooral Wilde Eend en Smient, ’s nachts en in de schemering) niet onderzocht. De 
belangrijkste eendentrek (corridor)  is net ten oosten van de op- en afrit Vrasene/Kieldrecht gesitueeerd, en 
valt dus grotendeels buiten het plangebied van Storm Development en Fortech. De meest oostelijk 
geplande turbine van Storm Development, ten zuiden van de N49 valt net binnen de huidige trekcorridor 
(Figuur 1). Toch zijn er ook niet onbelangrijke aantallen vliegbewegingen in de rest van het projectgebied. 
De tellingen van Fortech Studie verduidelijken dit deels (zie boven: 1500-2000 vliegbewegingen per 
kilometer). 
 
Het INBO kan inschatten (Fortech analyse + eigen gegevens inzake voedseltrek eenden en vlieghoogte 
meeuwen) dat zowel voor de huidige als toekomstige situatie na verdere ontwikkeling van natuurgebieden 
in en rond de Waaslandhaven, de impact op vogels relatief beperkt zal zijn bij de realisatie van 1 
lijnvormige opstelling ten zuiden of noorden van de N49 in het gebied ten westen van de op- en afrit 
Vrasene/Kieldrecht (westelijke ‘zone 1’ in Figuur 2). Voor een dubbele lijn of meer, zal nader onderzoek 
noodzakelijk zijn. Dit kan het best ook gebeuren door een monitoring na de realisatie van 1 lijnopstelling. 
De verdere ontwikkeling van natuur in en rond het havengebied (Figuur 2) kan eventueel resulteren in een 
kleine toename van het aantal vliegbewegingen in de voorliggende projectzone (Storm Development & 
Fortech), maar naar verwachting zal de zone verder oostelijk vanaf de op- en afrit Vrasene/Kieldrecht dus 
de meest belangrijke trekcorridor blijven in de directe omgeving (zie ook Figuur 3). 
 
De meest oostelijk geplande turbine van de zuidelijke lijn van 4 turbines in het Storm Development plan, ligt binnen 
de te mijden corridor van belangrijke lokale vogeltrek (Figuur 3). Bovendien ligt die volledige zuidelijke lijn op 
relatief vrij grote afstand tot de N49. Het is gekend dat bepaalde soorten zoals de eenden  
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