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AANLEIDING 
 

Electrawinds N.V. wenst 6 windturbines te bouwen langs het kanaal Gent-Oostende op 

grondgebied van Zomergem (3), Nevele (2) en Lovendegem (1). Eind 2008 had 

Electrawinds al een aanvraag ingediend voor 10 windturbines op dezelfde locatie, maar 

dit plan werd niet goedgekeurd. Het aangepaste plan (met meer tussenruimte) dat nu 

voorligt, bevat ook een Natuurtoets (Arcadis 2010).   

  

VRAAGSTELLING 
 

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) vraagt aan het INBO om de Natuurtoets te 

beoordelen voor wat betreft de mogelijke effecten op de fauna.  

 

TOELICHTING 
 

In januari 2009 heeft het INBO een vrij uitgebreid advies opgemaakt voor het 

Electrawinds project met 10 windturbines op dezelfde locatie (zie Everaert 2009). Voor 

de beschikbare ornithologische gegevens (referentiesituatie) en een eerste evaluatie van 

de mogelijke impact op fauna, verwijzen we naar dat advies. In de Natuurtoets (Arcadis 

2010) zijn de meeste van die ornithologische gegevens ook opgenomen. 

  

Hieronder volgen onze belangrijkste opmerkingen op de Natuurtoets. 

 

-deel 1.3. (p. 9)  Doelstelling en verantwoording. 

De verdere detailuitwerking waarvan sprake, lijkt ons onvoldoende voor een volwaardige 

Natuurtoets. Vooral de impactanalyse (p. 46 en verder) is voor het verstoring- en 

aanvaringsaspect onvoldoende om te concluderen dat de impact beperkt zou blijven.  

Het INBO heeft altijd duidelijk gesteld dat er eerst nader veldonderzoek moet gebeuren 

(met gerichte tellingen) om een betere impactanalyse te kunnen maken. We stellen vast 

dat de Natuurtoets eigenlijk gewoon het meeste gegevens uit het eerdere INBO advies 

van 2009 heeft overgenomen, o.m. ook de gegevens van enkele lokale ornithologen. Er 

zijn wel een aantal bijkomende gegevens, waarvan een groot deel afkomstig is uit de 

Natuurpunt online database www.waarnemingen.be (bv. 2450 meeuwen in oostelijke 

richting op slaaptrek ten zuidoosten van turbine 3). 

Er zijn geen bijkomende gerichte tellingen van slaaptrek of seizoenstrek uitgevoerd door 

(of in opdracht) van de projectontwikkelaar.  

 

-deel 3.1. Beschermde gebieden (beschrijving referentiesituatie). 

Op p. 17 staat beschreven dat door de verdere inrichting van de VLM natuurprojecten 

(net ten zuiden van het kanaal), het belang voor watervogels nog zal toenemen in en 

rond deze gebieden, maar men gaat hier niet verder op in. Dit is toch wel een belangrijk 

punt.  

 

-deel 3.3.3. Trekroutes (beschrijving referentiesituatie). 

Bijkomende opmerking. Voedseltrek van watervogels en steltlopers kan ook voorkomen 

langs het kanaal (eenden) en de ontginningsplassen waar een natuurinrichtingsproject 

loopt van de VLM (eenden, steltlopers), maar ook boven en rond de vochtige weilanden 

net ten noorden van het kanaal in het projectgebied (eenden met vooral smient en wilde 

eend, steltlopers zoals wulp en kievit). Dit is niet beschreven in de Natuurtoets. 

De "waarschijnlijke" slaaptrekroutes van meeuwen, waarvan sprake op p. 34 en verder in 

de Natuurtoets (informatie grotendeels uit het INBO advies van 2009), kunnen 

ondertussen toch wel zekere slaaptrekroutes genoemd worden. Niet alles is erover 

bekend maar er kan zeker gesproken worden van een belangrijke trekcorridor in het 

projectgebied. Vooral tijdens het winterhalfjaar kan het gaan om meer dan 2000 

vliegbewegingen van meeuwen per avond (gegevens losse tellingen lokale ornithologen). 

Op basis van alle gegevens heeft het INBO in een vernieuwde vogelatlas (= risico-atlas 

vogels-windturbines, momenteel nog in ontwikkeling) de trekcorridor zo goed mogelijk 
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weergegeven (Figuur 1). Alle geplande windturbines komen in de trekcorridor te liggen, 

waardoor belangrijke effecten kunnen optreden. Een dergelijke risicolocatie is eerder af 

te raden voor het plaatsen van windturbines en er zal op zijn minst uitgebreid nader 

onderzoek noodzakelijk zijn om te bepalen of er toch (en waar) windturbines kunnen 

geplaatst worden. 

 

 
Figuur 1. Geplande windturbines, met aanduiding van de slaaptrek meeuwen (corridor)  

op basis van de beschikbare gegevens. 

 
 

-deel 4.2.2. Aanvaringsaspect (Impactanalyse). 

De impactanalyse in de Natuurtoets lijkt ons onvoldoende uitgewerkt en bovendien niet 

helemaal correct. Uit de analyse concludeert men dat de impact aanvaardbaar zou zijn 

("matige impact”). De reden (volgens Arcadis) is o.m. omdat de turbines nu veel verder 

van elkaar staan (min. 560 m). In vergelijking met eerdere aanvraag van 10 turbines op 

zelfde locatie, zal de impact inderdaad wat minder zijn, maar men maakt geen 

berekening van het mogelijk aantal slachtoffers en de verstoring. Als er in de 

referentiesituatie (zoals blijkt uit de beschikbare gegevens) meer dan 2000 meeuwen per 

avond zouden overvliegen (ochtendsituatie is minder gekend), blijft er een potentieel 

belangrijk probleem, zelfs na een mogelijk 25-50% uitwijkgedrag na de plaatsing van de 

turbines. 

 

Op p.48 staat vermeld dat kleine meeuwen (kokmeeuw, stormmeeuw) een significant 

kleinere aanvaringskans hebben dan grote meeuwen (zie ook in Besluit op p. 49). Dit wil 

echter niet zeggen dat er geen significante effecten kunnen optreden bij lokale trek van 

kleine meeuwen. De effecten zullen vooral afhangen van het aantal meeuwen die 

overvliegen.  

 

Het aanvaringsaspect bij de geplande windturbines, is in de Natuurtoets beoordeeld als 

een "matig negatief effect". Op basis van onze gegevens en bestaande impactanalyses 

zou dit ook een “matig tot significant negatief effect” kunnen zijn. De Natuurtoets bevat 

bovendien ook geen duidelijke beschrijving van de verschillende types effecten, waardoor 

het niet duidelijk is wat het gevolgen zijn. 
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Betreffende de plaatselijke vliegbewegingen van watervogels en steltlopers langs het 

kanaal, de ontginningsplassen waar een natuurinrichtingsproject loopt van de VLM, en de 

vochtige weilanden ten noorden van het kanaal, is ook geen analyse terug te vinden in 

de Natuurtoets. 

 

Een interessante vergelijking kan ook gemaakt worden met de bestaande ornithologische 

analyse voor het plaatsen van windturbines in het volledige havengebied op de 

Linkerscheldeoever te Beveren en omgeving (Van den Balck & Durinck 2009). Omwille 

van de hoge aanvaringskans en verstoring van de trekcorridors, werden daar de 

belangrijkste dagelijkse trekroutes (> 2000 meeuwen per avond op slaaptrek, > 2000 

watervogels op voedseltrek) in het uiteindelijke afwegingskader aangeduid als te 

vrijwaren zones (geen windturbines). Dit afwegingskader werd door het ANB en INBO 

ook goedgekeurd. Het vrijwaren van zeer belangrijke trekcorridors is belangrijk voor 

zowel het aanvarings- als verstoringsaspect (behoud van vrije vliegruimte).  

 

-deel 4.2.3. Verstoringsaspect  (Impact-analyse) 

Hoewel er diverse correcte verstoringsafstanden (uit de literatuur) zijn vermeld in de 

Natuurtoets, zijn deze niet verder uitgewerkt voor het voorliggende project. Bovendien 

worden er verkeerde conclusies uit getrokken. 

 

De VLM natuurinrichtingsprojecten net ten zuiden van het kanaal, liggen tot op minder 

van 200 m van de geplande windturbines 4-6.  

De inrichtingsprojecten voor de ontginningsputten “Kapel Ter Durmen” en 

“Lembeekstraatje” (ten zuiden van geplande windturbines 4-6), en de zone “Durmen” 

thv. de splitsing van de kanalen, is een uitvoering van het richtplan van het 

landinrichtingsplan Leie-Schelde. Dit richtplan werd op 30 juni 1998 goedgekeurd. Het 

inrichtingsplan heeft volgende algemene doelstellingen: het versterken van de natuur, 

het herstellen van de landschappelijke structuur, een kwaliteitsverbetering van de zachte 

recreatie en het verhogen van de milieukwaliteit. De maatregelen voor de realisatie van 

deze doelstellingen bestaan onder meer uit de afwerking en inrichting van de twee 

ontginningsputten voor natuur en zachte recreatie, de realisatie van een ecologische 

verbinding tussen de twee putten, de verbetering van de inrichting van de kanaalbermen 

en het herstellen van het landschap van het bulkengebied.  

In de Natuurtoets gaat men niet dieper in op het verstoringseffect. Uit de literatuur is het 

duidelijk dat er best een minimale buffer van 400 m kan gehouden worden tot 

belangrijke pleister en rustgebieden van watervogels (eenden) en steltlopers, en 

minimaal 500 m voor ganzen. In sommige gevallen is een significante impact ook nog op 

grotere afstand mogelijk tot ongeveer 850 m (Hötker et al. 2006; Hötker 2006; Everaert 

2008; Winkelman et al. 2008). Een significante impact op de VLM natuurinrichting is dus 

zeker te verwachten.  

 

Ook op het kanaal is matige tot significante impact voor watervogels te verwachten. De 

grootste aantallen worden vaak thv. de kruising van de kanalen geteld (ongeveer op een 

minimumafstand van 500m tot de geplande windturbines), maar de watervogels 

pleisteren ook in belangrijke mate verderop de kanalen en dus langs de geplande 

windturbines, vooral dan op het deel tussen de kruising (Durmen) en verder westelijk tot 

aan Bellembrug (gemiddeld tot 450 watervogels over laatste 10 winterperiodes, met bv. 

in januari 2009 regelmatig tot 500 kuifeenden en 300 tafeleenden). Overige gegevens 

watervogels, zie ook INBO advies uit 2009. 

 

Over de verstoring van watervogels (o.a. smient), wulp, kievit, e.a. op de vochtige 

weilanden ten noorden van het kanaal (langs de windturbines) is ook verder niets 

grondig vermeld in de Natuurtoets. Op die weilanden worden regelmatig regionaal 

belangrijke aantallen vogels vastgesteld.   
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De opsomming van "niet tot licht gevoelige soorten" (p. 53-54) is niet correct in de 

Natuurtoets. Zo kan wulp, wilde eend en kuifeend zeker ook bij de matig tot sterk 

gevoelige soorten worden gerekend, samen met de meeste andere watervogelsoorten.  

 

Er lijkt ons in de Natuurtoets onvoldoende argumentatie om te besluiten dat de impact 

beperkt (aanvaardbaar) zou blijven. Bovendien is dit afhankelijk vanuit welk perspectief 

men dit bekijkt. Zelfs een matig negatieve impact kan (lokaal) belangrijk zijn, en er zou 

in dat geval ook een alternatievenonderzoek moeten gemaakt worden. De Natuurtoets 

bevat geen duidelijke beschrijving van de verschillende types effecten, waardoor het niet 

duidelijk is wat de gevolgen zijn. 

     

CONCLUSIE 
 

De Natuurtoets lijkt ons onvoldoende uitgewerkt om degelijke uitspraken te maken 

inzake de mogelijke impact op vogels. Het INBO heeft altijd duidelijk gesteld dat er 

bijkomend veldonderzoek moet gebeuren (met gerichte tellingen) om een betere 

impactanalyse te kunnen maken. We stellen vast dat dit niet werd uitgevoerd. 

Volgens onze evaluatie, bevat de Natuurtoets ook enkele onjuistheden en foutieve 

conclusies betreffende het aanvarings- en verstoringsaspect. Uit de Natuurtoets kan niet 

geconcludeerd worden dat de impact op vogels relatief beperkt zal blijven.  

Op basis van de beschikbare gegevens, verwachten we wel degelijk mogelijk belangrijke 

effecten op vogels in de omgeving, zowel door aanvaring als verstoring. Ook de 

landschapsecologische waarde van het gebied zal aangetast worden. 
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