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Er zijn plannen om 1 windturbine te plaatsen aan de rand van het industriegebied Plassendaele langs 
het kanaal in Oostende (Figuur 1). Op basis van de beschikbare gegevens presenteren we een 
evaluatie van de mogelijke impact op de fauna. 
 
1. Beschrijving van de referentiesituatie 
 
1.1. Officieel beschermde gebieden (incl. bijzondere gewestplanbestemmingen) 
 

Een natuurgebied (De Zwaanhoek) ligt op een minimumafstand van ongeveer 600m tot de geplande 
windturbine. Dit gebied is ook Habitatrichtlijngebied en gedeeltelijk erkend natuurreservaat. Het Vogel- 
en Habitatrichtlijngebied, natuurgebied en erkend natuurreservaat nabij “Pompje” ligt op een 
minimumafstand van ongeveer 1800m ten oosten (Figuur 1). Een voorlopige buffer van 700m werd 
gemaakt rond de Vogel- en Habitatrichtlijngebieden aangezien deze gebieden daar o.a. een 
internationaal belang hebben als pleister- en rustgebied van overwinterende ganzen (zie verder).  
 

 

 
 

Figuur 1. Geplande windturbine, met aanduiding van officieel beschermde gebieden en  
(voorlopige) buffer van 700m (zie uitleg tekst). 
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1.2. Plaatselijke vogels en dagelijkse vliegbewegingen  
 
In opdracht van het Vlaams Energieagentschap, heeft het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 
(INBO) aan de hand van de beschikbare gegevens een vogelatlas opgemaakt, waarin de belangrijke 
concentratiegebieden en trekroutes in Vlaanderen zijn weergegeven met (voorlopige) te mijden 
buffers (Everaert et al. 2003). Deze atlas is een belangrijk beleidsondersteunend instrument tijdens de 
beoordeling van mogelijke windparken, en is in een ‘geoloket’ te consulteren op de website van het 
Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV). De meest actuele kaart (recente 
wijzigingen op basis van nieuwe gegevens) is aanwezig in het INBO en ook verwerkt in deze nota (zie 
tekst en figuren). Deze update zal in de nabije toekomst ook worden verwerkt in het geoloket. 
 
Overwinterende Kolganzen en Kleine Rietganzen 
Het half aaneengesloten complex van zilte poldergraslanden in de Oostkustpolders herbergt vooral 
sinds het begin van de jaren ‘80 jaarlijks verschillende duizenden overwinterende ganzen (Kuijken et 
al. 2005). Systematische tellingen uitgevoerd door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek tonen 
aan dat het aantal Kolganzen regelmatig oploopt tot meer dan 20.000 vogels, terwijl er vooral de 
laatste jaren tot meer dan 30.000 Kleine Rietganzen kunnen pleisteren (Figuren 2, 5, 6). Het aantal 
Kolganzen bleef gedurende de verschillende jaren ongeveer gelijk, maar voor de Kleine Rietgans is er 
een duidelijke stijgende trend merkbaar. Een gebied wordt als internationaal belangrijk beschouwd 
indien: (1) het regelmatig meer dan 20.000 watervogels herbergt of (2) regelmatig minstens 1 % van 
de individuen van een geografische populatie van één of meerdere soorten herbergt (het zogenaamde 
1 %-criterium). Van zowel de Kolgans als Kleine Rietgans komt in het gebied meer dan 1 % van de 
volledige NW-Europese (= totale geografische) populatie voor (Figuren 3, 4). Momenteel verblijven 
respectievelijk 2-3 % en 80 % (!) van de totale populaties Kolgans en Kleine Rietgans in de 
Oostkustpolders. Het is duidelijk dat deze cijfers de 1 % norm (en 20.000 watervogels) voor gebieden 
van internationale betekenis ruim overtreffen (Kuijken et al. 2005). Vlaanderen heeft bijgevolg een 
zeer grote internationale verantwoordelijkheid voor de instandhouding van de overwinteringsgebieden 
van deze soorten, zeker in geval van de Kleine Rietgans (80 %).  
Het is dan ook niet verwonderlijk dat  het volledige poldercomplex (= Oostkustpolders, Figuur 2-4) - 
dus ook de ‘niet officieel beschermde gebieden’ - is opgenomen in de bekende IBA 2000 inventaris 
van internationale “Important Bird Areas”, met name voor de criteria A4i, A4iii, B1i, B2, C2, C3, C4 en 
C6 voor 10 vogelsoorten waaronder de Kolgans en Kleine Rietgans (Heath & Evans 2000). Deze 
criteria zijn precies ontwikkeld om als leidraad gebruikt te worden voor de selectie van gebieden die 
krachtens de Vogelrichtlijn als Speciale Beschermingszone (SBZ-V =Vogelrichtlijngebied) dienen 
aangewezen te worden, voornamelijk op basis van het 1 %-criterium. Het Europese Hof van Justitie 
gebruikt de IBA inventaris als maatstaf om te beoordelen in hoeverre een lidstaat zijn 
aanwijzingsverplichting heeft nagekomen. Ondanks het grote internationale belang en de opname in 
de IBA inventaris is het bewuste poldercomplex slechts gedeeltelijk beschermd als 
Vogelrichtlijngebied. Het poldercomplex voldoet ook aan de criteria om afgebakend te worden als 
internationaal beschermd Ramsar-gebied onder de Ramsar-Conventie (zowel het 1 %-criterium 
alsook regelmatig minstens 20.000 watervogels). Er werd een voorstel opgemaakt van ‘de 
belangrijkste’ kerngebieden die zeker zouden moeten afgebakend worden als Ramsar-gebied (Devos 
et al. 2001; zie ook Figuur 8) maar voorlopig zijn zelfs hiervoor nog geen verdere stappen 
ondernomen. 
 
Belangrijke bemerking: Sinds 1992 is voor de officiële Vogelrichtlijngebieden het artikel 4, lid 4, eerste 
zin, van de Vogelrichtlijn (Richtlijn 79/409/EEG) vervangen door het artikel 6 van de Habitatrichtlijn 
(Richtlijn 92/43/EEG) (Europese Commissie 2000). In de LIN 2002/9 Dienstorder (Ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap 2002) wordt op basis van de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie 
vermeld dat “de niet als Vogelrichtlijngebied aangewezen gebieden, die echter wel hiervoor in 
aanmerking komen, blijven vallen onder het regime van artikel 4, lid 4 eerste zin van de Vogelrichtlijn 
“.  
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Artikel 4.4 van de Richtlijn 79/409/EEG is veel strenger dan artikel 6 van de Richtlijn 92/43/EEG en 
verbiedt elk werk of ontwikkeling dat negatieve gevolgen ‘kan’ hebben, terwijl artikel 6 eventueel toch 
ontwikkeling toelaat indien dwingend en hoog maatschappelijk belang kan aangetoond worden en 
waarbij dan compensaties moeten genomen worden. Het Europese Hof stond erop dat enkel artikel 
4.4 voor dergelijke gebieden kon gelden en argumenteerde haar vonnis door te stellen dat dit de enige 
manier is om te voorkomen dat Lidstaten gebieden niet zouden aanduiden als Speciale 
Beschermingszones met het oog om deze toch zondermeer te kunnen ontwikkelen (Hof van Justitie 
2000). Bemerk dat gebieden die na de implementatiedatum (7 april 1981) van de Vogelrichtlijn zijn 
ontstaan, uiteraard ook onder het strenge regime van artikel 4.4 vallen (Kremlis 2003 ; Van 
Renterghem 2003). Dit betekent dat projecten van sociale of economische aard (zoals een windpark) 
met een mogelijk belangrijke impact op deze gebieden geen doorgang kunnen vinden, zelfs al dienen 
die om een dwingende reden van groot openbaar belang gerealiseerd te worden. Het artikel 4, lid 4 
laat enkel een afwijking toe voor projecten van algemeen belang van hogere orde, zoals de veiligheid 
van de bevolking (Ministerie van de Vlaamse gemeenschap 2002). 
 
De geplande windturbine in Oostende is gesitueerd vlak aan de rand van het internationaal belangrijke 
ganzengebied (Figuren 2-4 & 7).  
 

 
 

Figuur 2. Ruimtelijke spreiding van Kolgans (Anser albifrons) en Kleine Rietgans (Anser brachyrhynchus) in de 
periode 1996 tot 2001 in de Oostkustpolders; de achtergrondkleur geeft de categorieën van de gebieden weer 

op basis van aantallen gansdagen. Zie Kuijken et al. (2005). 
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Figuur  3. Het aantal jaren dat in de periode 1996/97 - 2000/01 in een deelgebied van de  
Oostkustpolders de 1%-norm voor de Kolgans is overschreden. De grootte van de bol is een  

relatieve weergave van het maximale aantal dat tijdens die periode werd geteld. 
 

�
 

Figuur 4. Het aantal jaren dat in de periode 1996/97 - 2000/01 in een deelgebied van de  
Oostkustpolders de 1%-norm voor de Kleine Rietgans is overschreden. De grootte van de bol is  

een relatieve weergave van het maximale aantal dat tijdens die periode werd geteld. 
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Figuur 5. Evolutie van de wintermaxima van de Kolgans in de Oostkustpolders  
in relatie tot de trend van de volledige geografische populatie. 

Zie Kuijken et al. (2005). 
 

 
 

Figuur 6. Evolutie van de wintermaxima van de Kleine Rietgans in de Oostkustpolders  
in relatie tot de trend van de volledige geografische populatie. 

Zie Kuijken et al. (2005). 
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Overige overwinterende en doortrekkende watervogels en steltlopers 
Bovenop de grote aantallen Kolgans en Kleine Rietgans (internationaal belangrijk voor elk deelgebied, 
zie Figuren 2-4 & 7), zijn de Oostkustpolders tijdens de doortrek- en winterperiode in hun totaliteit ook 
internationaal belangrijk (1 %-criterium en/of 20.000 watervogels) voor Roerdomp, Rietgans, Smient, 
Slobeend en Goudplevier (zie IBA inventaris in Heath & Evans 2000). De poldercomplexen en natte 
graslanden hebben hoofdzakelijk een functie als (nachtelijk) foerageergebied voor de Smient. 
Waterplassen (ook kunstmatig) en havendokken vormen de belangrijke dagrustverblijven met 
piekaantallen in strenge winters (o.a. 25.302 Smienten in januari 1997). Tellingen van de populatie in 
de Oostkustpolders leverden wintermaxima op van 15.000 tot bijna 50.000 Smienten en bijvoorbeeld 
ook tot 15.000 Goudplevieren (Devos et al. 2001; Devos 2007; Heath & Evans 2000). 
 

 

 
 

Figuur 7. Geplande windturbine, met aanduiding van belangrijke pleister- en rustgebieden en de gekende  
lokale trekroutes (inschatting dagelijkse aantallen), excl. aangeraden buffers. Het ‘internationale belang’ is o.a. 
voor Kolgans en Kleine Rietgans (1% norm overschreden, per deelgebied) en Smient (geheel van gebieden).  
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Daarnaast zijn er ook nog regionaal tot nationaal belangrijke pleister- en rustgebieden in de omgeving 
van de geplande windturbine (Figuur 7).  
De waterplas en slikplaten op de gipsberg van Proviron, ten westen van de geplande windturbine, 
vormen momenteel een uitgelezen rust- en foerageergebied voor steltlopers, eenden, ganzen en 
andere vogelgroepen. Enkele vastgestelde maximumaantallen in de periode oktober 1999 tot maart 
2007 zijn: Grauwe Gans (146), Bergeend (60), Smient (1360), Wintertaling (600), Wilde Eend (1200), 
Pijlstaart (46), Slobeend (141), Scholekster (41), Kluut (51), Bontbekplevier (40), Goudplevier (55), 
Kievit (995), Kleine Strandloper (24), Bonte Strandloper (84), Kemphaan (200), Watersnip (81), Grutto 
(500), Tureluur (150), Kokmeeuw (190) en Zilvermeeuw (90). Deze gegevens komen uit de 
watervogeldatabase van het project maandelijke watervogeltellingen in Vlaanderen (Devos 2007). 
Kleine aantallen van zeldzamere soorten werden er ook vastgesteld zoals Kleine Zilverreiger, 
Amerikaanse Smient, Zomertaling, Toppereend, Nonnetje en Bokje. Het maximaal aantal getelde 
watervogels op 1 teldag was 2176 vogels (Devos 2007). Het gebied heeft daarom een hoge regionale 
waarde voor pleisterende en rustende watervogels. Er zijn wel plannen om deze waterplas af te 
dekken, waardoor er geen belangrijke aantallen watervogels meer zullen voorkomen. Wanneer dit zal 
gebeuren, is ons niet bekend. 
Vlak naast (ten NW van) de geplande windturbine, in de verbreding van het kanaal (‘Oud Zwaaidok’), 
komen vooral tijdens strenge winterperiodes regionaal belangrijke aantallen voor van watervogels, 
met o.m. vastgestelde maximumaantallen van Smient (350), Wilde Eend (185), Tafeleend (124), 
Kuifeend (78), Meerkoet (145) en enkele zeldzamere soorten zoals Grote Zaagbek (27) en Nonnetje 
(10) (Devos 2007). 
 
Dagelijkse vliegbewegingen 
Tussen de verschillende deelgebieden zijn er dagelijks duizenden verplaatsingen van ganzen 
(Kolgans, Kleine Rietgans), eenden (Smient, Slobeend, Wilde Eend), steltlopers (Kievit, Goudplevier) 
en meeuwen. Deze vliegbewegingen doen zich vooral voor tijdens de winter- en doortrekperiode 
(september - april = ca. 2/3 van het jaar). De gekende vliegroutes (‘Vogelatlas’ inclusief recente 
gegevens van Lingier (2007)) zijn weergegeven in de figuren 7 en 8. Deze plaatselijke 
vliegbewegingen vinden doorgaans plaats op windturbinehoogte (ca. 20-150m). De afbakening van en 
inschatting van het dagelijkse aantal overvliegende vogels (excl. regelmatig rondvliegende 
bewegingen boven de pleister- en rustplaatsen zelf) zijn weergegeven in figuur 7, op basis van 
verzamelde gegevens voor de Vogelatlas (Everaert et al. 2003), o.m. van Vanhoecke (2001) en 
Lingier (2007). In de omgeving van de geplande windturbine zijn de volgende belangrijke plaatselijke 
vliegbewegingen belangrijk: 
 
“Voedseltrek” 
-tussen de kerngebieden (‘Zwaanhoek’ & meer NO gesitueerde gebieden) (Figuur 8). 
-tussen enkele overige zuidelijke en noordoostelijke internationaal belangrijke gebieden. 
-rondvliegende bewegingen in de directe nabijheid (binnen ca. 300m) van de belangrijke gebieden. 
-tussen de Roksem-put (net niet zichtbaar in ZO-kant Figuur 8) en de meer N gesitueerde gebieden 
 (voornamelijk Smienten).  
-tussen De Zwaanhoek en de meer noordelijke gelegen Sas-polder, waarbij ook uitwisseling is met de 
 gipsberg van Proviron.  
-rondvliegende bewegingen van vogels op de gipsberg van Proviron.  
 
“Slaaptrek” 
-meeuwen, steltlopers en Aalscholvers van en naar de Spuikom van Oostende. 
 
 
Er zijn ook heel wat ‘rondvliegende’ bewegingen boven en vlak naast de gebieden (tijdelijk opvliegend 
/ ronddraaiend / neerkomend). 
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Figuur 8. Geplande windturbine, met aanduiding van belangrijke pleister- en rustgebieden en de gekende 
lokale dagelijkse trekroutes, exclusief aangeraden buffers (legende, zie figuur 7) en voorgestelde afbakening 

van nieuwe Ramsar-gebieden (= “kerngebieden” in oranje).  
 
Broedvogels 
De Oostkustpolders behoren tot de belangrijkste weidevogelgebieden in Vlaanderen, met Rode Lijst-
soorten als Tureluur, Kluut, Zomertaling, Graspieper en Veldleeuwerik (Vermeersch et al. 2004, 2006) 
en internationaal belangrijke aantallen (1 %-criterium) van Bruine Kiekendief, Grutto en Blauwborst 
(IBA inventaris in Heath & Evans 2000). Ook in de omgeving van de windturbinelocatie bevinden zich 
belangrijke broedgebieden. De belangrijkste zones zijn ongeveer gelijkaardig met de pleister- en 
rustgebieden in de figuren 7-8, met hoogste aantallen in de officieel beschermde gebieden (Figuur 1). 
 
1.3. Seizoenale trekvogels 
Vooral langs de kuststrook maar ook langs grote rivieren, kanalen en bosranden heeft men overdag 
vaak stuwtrek, een verschijnsel waarbij trekvogels bepaalde structuren in het landschap volgen, 
waardoor soms massale aantallen in een relatief smalle corridor kunnen overvliegen. Seizoenale trek 
situeert zich zowel op windturbinehoogte als daarboven. Hierover is echter relatief weinig onderzoek 
gebeurd. De geplande windturbinelocatie in Oostende valt mogelijk nog net binnen de zone met 
belangrijke vogeltrek langs de kust, maar zal vermoedelijk geen uitzonderlijke “stuwtrek” kennen. Heel 
waarschijnlijk is de trek hier eerder gespreid over een breed front, maar nauwkeurige tellingen 
ontbreken (geen regelmatig actieve trektelpost in de omgeving, zie www.trektellen.nl). 
 
1.4. Vleermuizen 
Er zijn voorlopig geen gegevens beschikbaar over het voorkomen van vleermuizen nabij de geplande 
windturbinelocatie.  
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2. Evaluatie van de impact.  
     Passende beoordeling, algemene natuurtoets en verscherpte natuurtoets VEN. 
 

In toepassing van de nieuwe Omzendbrief EME/2006/01–RO/2006/02 is het plaatsen van 
windturbines niet toegestaan in een aantal gebieden (zie hoofdstuk 3.2.2. in: Vlaamse regering 2006) 
Voor bepaalde bestemmingsgebieden (zoals natuurgebieden) alsook gebieden met een juridische 
bescherming volgens de specifieke wetgeving inzake natuurbehoud (zoals Vogel- en 
Habitatrichtlijngebieden) of de bescherming van monumenten en landschappen, geldt dat een 
stedenbouwkundige vergunning (zonder wijziging van de bestemming) niet kan toegekend worden 
omwille van de juridische onverenigbaarheid tussen de inplanting van windturbines en de 
gebiedsbestemming en/of juridische bescherming (Vlaamse regering 2006). 
 

In hoofdstuk 3.1.12. van de Omzendbrief EME/2006/01–RO/2006/02 worden volgende 
randvoorwaarden en afwegingskader beschreven betreffende het aspect natuur. 
 

“De te verwachten effecten op de fauna, in het bijzonder vogels en vleermuizen, worden in 
internationale publicaties als mogelijke bedreiging vernoemd en zijn dus een essentieel element in de 
besluitvorming bij de inplanting van windturbines. Naast de effectieve aanvaring (vogels en 
vleermuizen) kan verstoring optreden die, afhankelijk van de aard van de verstoring en de mate van 
gewenning of van uitwijkmogelijkheid, blijvend kan zijn. Voor de belangrijke natuurgebieden, 
waaronder Vlaams Ecologisch Netwerk, speciale beschermingszone-habitatrichtlijn en speciale 
beschermingszone-vogelrichtlijn, andere gebieden met belangrijke ecologische waarden (bijvoorbeeld 
leefplaatsen van beschermde soorten of beschermde vegetaties) en natuurreservaten dient een 
omgevingsanalyse uit te maken welke afstand als buffer aangewezen is. Deze afstand kan onder 
meer bepaald worden afhankelijk van een lokale ornithologische analyse of in het geval van een 
indicatie op significante negatieve effecten op een speciale beschermingszone, een algemene 
beschrijving of een “passende beoordeling” waarbij ook rekening wordt gehouden met de 
omgevingsfactoren. Ervaring leert dat het naar voren schuiven van afstandsregels t.o.v. het rotorblad 
niet steeds relevant is. Bovenstaande beoordelingselementen en effecten op vlak van natuur dienen 
beschreven te worden in de lokalisatienota. 
 

De nodige gegevens voor de beoordeling van het project in de natuurtoetsen van het decreet van 21 
oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, zoals gewijzigd, zullen een 
integraal deel moeten uitmaken van de lokalisatienota:  
de algemene natuurtoets (art. 16); 
de verscherpte natuurtoets van het Vlaams Ecologisch Netwerk (art. 26bis) en  
de verscherpte natuurtoets van de speciale beschermingszone in uitvoering van de habitatrichtlijn en 
de vogelrichtlijn (art. 36ter §3) of te wel de passende beoordeling. 
 

Artikel 16 stelt dat in het geval van een vergunningsplichtige activiteit de bevoegde overheid er zorg 
voor draagt dat er geen vermijdbare schade kan ontstaan door de vergunning te weigeren of door 
redelijkerwijze voorwaarden op te leggen om de schade te voorkomen, te beperken of te herstellen. 
De algemene natuurtoets gaat na of vermijdbare schade wordt veroorzaakt. Vermijdbare schade is de 
schade die kan vermeden worden door de activiteit op een andere wijze uit te voeren (bijvoorbeeld 
met andere materialen, op een andere plaats,…). Er is een sterke consensus dat de locatiekeuze voor 
windturbines van doorslaggevend belang is bij het vermijden van een nadelige impact op soorten. 
Broedgebieden, pleister- en rustgebieden en belangrijke trekroutes van beschermde, bedreigde, 
kwetsbare of zeldzame soorten, moeten in toepassing van het voorzorgsprincipe dan ook vermeden 
worden voor de inplanting van windturbines. 
 

Artikel 26bis stelt dat een overheid geen toestemming of vergunning mag verlenen voor een activiteit 
die onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur in het Vlaams Ecologisch Netwerk kan 
veroorzaken. De verscherpte natuurtoets van het VEN gaat na of onvermijdbare en onherstelbare 
schade wordt veroorzaakt. Onvermijdbare schade is de schade die men hoe dan ook zal veroorzaken, 
op welke wijze men de activiteit ook uitvoert. Schade is onherstelbaar indien ze op de plaats van 
beschadiging niet meer kan worden hersteld met een kwantitatief en kwalitatief gelijkaardig habitat als 
deze die er voor de beschadiging aanwezig was.  
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Art. 36ter §3 stelt dat als een activiteit (of een plan of een programma) een betekenisvolle aantasting 
van de natuurlijke kenmerken van een speciale beschermingszone kan veroorzaken dat deze activiteit 
aan een passende beoordeling moet worden onderworpen (= de verscherpte natuurtoets). De 
goedkeuring van de vergunning, het plan of programma kan slechts gebeuren indien de uitvoering 
ervan geen betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken kan veroorzaken, eventueel door 
het opleggen van voorwaarden. “  (Vlaamse regering 2006).  
 
2.1. Officieel beschermde gebieden (incl. bijzondere gewestplanbestemmingen) 
 
De mogelijke effecten op de fauna (vogels) in de nabijgelegen beschermde gebieden worden in de 
hierna volgende tekst besproken. 
 
2.2. Plaatselijke vogels en dagelijkse vliegbewegingen 
 
2.2.1. Aanvaringsaspect 
Het aanvaringsaspect kan soms een belangrijke invloed hebben. Lokale factoren spelen echter een 
zeer belangrijke rol. De onderzoeksresultaten van afzonderlijke windparken kunnen daarom niet 
veralgemeend worden. Het aantal vogels dat botst is meestal evenredig met de aantallen die 
aanwezig zijn in de omgeving van de windturbines en/of met het aantal overvliegende vogels. De 
grootte van de windturbines lijkt een minder belangrijke invloed te hebben. Grote moderne turbines 
van 1500 kW en meer kunnen evenveel of zelfs meer slachtoffers maken dan kleinere turbines 
(Everaert 2003; Akershoek et al. 2005; Everaert 2006). Het aantal aanvaringsslachtoffers bij de 
onderzochte windparken op het land varieert van gemiddeld enkele vogels per windturbine per jaar tot 
meer dan 60 vogels per windturbine per jaar (Langston & Pullan 2003). De impact tussen en binnen 
windturbinelocaties is sterk verschillend. Aan bepaalde individuele windturbines binnen hetzelfde 
windpark vallen soms tot meer dan 100 slachtoffers per jaar. De aanvaringskansen variëren sterk, 
afhankelijk van de soortgroep, weersomstandigheden, dag-nacht verschil, enz. Voor soortgroepen 
zoals meeuwen, eenden en steltlopers werden gedurende de nachtsituatie aanvaringskansen 
gevonden tussen de 1 op 156 en 1 op 1.900 van de op alle hoogtes overvliegende vogels. Voor 
ganzen zijn geen bruikbare gegevens voorhanden. Maar ook overdag kan er voor o.a. meeuwen en 
sternen een belangrijke en zelfs significante negatieve impact optreden op locaties met veel dagelijkse 
vliegbewegingen (Winkelman 1992a+b; Everaert 2003; Everaert & Stienen 2006). 
 
Uit onderzoek in het buitenland bleek dat duikeenden tijdens voedselvluchten in heldere nachten een 
korte rij met turbines gewoon kruisen door tussen de turbines te vliegen (met zekere aanvaringskans). 
Tijdens donkere nachten en bij slechte weersomstandigheden meden de vogels het park grotendeels 
(ca. 75% uitwijkpercentage) door een omtrekkende beweging te maken (Van Der Winden et al. 1996). 
Duikeenden die goed vertrouwd zijn met het gebied lijken dus in donkere nachten rekening te houden 
met de aanwezigheid van windturbines, anderzijds wijzen de gegevens op het feit dat een rij turbines 
tijdens donkere nachten als een barrière gaat werken (verstoring). Andere soortgroepen zoals 
meeuwen vertoonden tijdens hun lokale dagelijkse vliegbewegingen naar de slaapplaats een veel 
lager (of zelfs geen) uitwijkpercentage na het plaatsen van windturbines (ca. 0% tot 50%) met een 
relatief groot aantal aanvaringsslachtoffers tot gevolg (Everaert 2003, Everaert in prep.). Voor andere 
soortgroepen dan duikeenden (zoals meeuwen en ganzen) is het dus minder gemakkelijk een 
betrouwbaar getal te geven. In een aantal Off-shore voorstudies (MER’s) gaat men uit van een 
uitwijkpercentage van ca. 50-75% voor relatief grote seizoenale trekvogels. De situatie aan de 
geplande windturbine in Oostende is echter verschillend aangezien de belangrijke pleister- en 
rustgebieden vlak langs of in de directe nabijheid van de windturbine liggen, waardoor de vogels 
(ganzen, eenden, meeuwen, steltlopers) wel veelvuldig de windturbine of directe omgeving zullen 
kruisen zonder een grote omtrekkende beweging te maken (zowel bewegingen tussen de gebieden 
alsook ‘rondvliegende’ bewegingen boven of vlak naast de gebieden). De situatie kan dan eerder 
gelijkaardig worden met deze van de meeuwen op slaaptrek (0-50% uitwijkpercentage) met relatief 
veel aanvaringsslachtoffers (Everaert 2003; Everaert & Stienen 2006). 
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De directe nabijheid van veel gebruikte belangrijke trekroutes moet steeds gemeden worden voor het 
plaatsen van windturbines (Langston & Pullan 2003; Vlaamse regering 2006).  
 

Door het gebrek aan voldoende exacte tellingen van het aantal overvliegende vogels ter hoogte van 
de geplande windturbine in Oostende, en een gebrek aan een bruikbare ‘aanvaringskans’ voor 
ganzen, meeuwen, steltlopers (en eenden), kan voorlopig geen echt betrouwbare berekening gemaakt 
worden van het mogelijke aantal aanvaringsslachtoffers. Op basis van de beschikbare gegevens 
(Vanhoecke 2001; Everaert et al. 2003; Lingier 2007) van het aantal overvliegende en rondvliegende 
vogels in het volledige gebied rondom de geplande windturbine (vooral ganzen, eenden en meeuwen, 
Figuur 7) zijn er echter aanwijzingen van een mogelijke belangrijke impact door aanvaring met de 
geplande turbine. Het gaat daar immers om verschillende honderden tot waarschijnlijk enkele 
duizenden vliegbewegingen per dag, omwille van de slaaptrekroute met verschillende honderden tot 
mogelijk een paar duizend meeuwen per dag (alsook kleinere aantallen steltlopers en Aalscholvers) 
en rand van voedseltrekroute met verschillende honderden tot mogelijk een paar duizend ganzen, 
eenden en steltlopers per dag. Een situatie met relatief grote aantallen (enkele duizenden) lokale 
vliegbewegingen van sterns (Grote Stern, Visdief, Dwergstern) is te vinden aan het windpark 
(lijnopstelling) langs de oostelijke strekdam in Zeebrugge. Uit onderzoek is daar gebreken dat er 
daardoor een significante negatieve impact is ontstaan op de aanwezige internationaal belangrijke 
broedpopulatie sterns (Everaert & Stienen 2006). De situatie bij slechts 1 windturbine zoals het huidig 
voorliggend plan in Oostende zal uiteraard wel verschillen. In tegenstelling tot bij de lijnopstellingen 
van windturbines in o.a. Zeebrugge en Brugge waar relatief weinig uitwijkgedrag werd vastgesteld bij 
de voedseltrek van sterns en slaaptrek van meeuwen (zie eerder), zal naar verwachting een niet 
nader te bepalen percentage (gemiddeld 50% voor alle soortgroepen ?) van de vogels langs de 
geplande windturbine in Oostende een uitwijkgedrag vertonen. Maar zeker een groot deel van de 
meeuwen, en waarschijnlijk ook nog een aanzienlijk deel van de andere soortgroepen, zal niet of 
nauwelijks uitwijken met een aanvaringskans tot gevolg. Vooral ook door het feit dat de geplande 
windturbine relatief dicht bij de pleistergebieden is gesitueerd en er daardoor ook ‘extra rondvliegende 
bewegingen’ kunnen zijn (niet op figuren weergegeven), kunnen we zeker spreken van een potentiële 
risicolocatie. 
 
2.2.2. Verstoringsaspect 
Diverse studies hebben voor verschillende pleisterende en rustende vogelsoorten een significante 
verstoring vastgesteld tot minstens 300 à 400 m van de turbines, en voor sommige tot 600 en mogelijk 
850 m (Tabel 1), zeker in geval van grote groepen vogels.  
 

Soort Zekere verstoring Mogelijke verstoring  (grote windturbines) 

Wilde Zwaan Binnen 500 m (60 % afname) tot binnen 600 m ? 

Grauwe Gans Binnen 300 m (60 % afname) tot binnen 400 m ? 

Kolgans Binnen 400 m (95 % afname) 
Binnen 600 m (50 % afname) tot binnen 850 m ? 

Kuifeend Binnen 150 m (80 % afname) tot binnen 400 m ? 

Smient Binnen 400 m (90 % afname) tot binnen 600 m ? 

Wintertaling Binnen 300 m (60 % afname) tot binnen 400 m ? 

Wilde Eend Binnen 300 m (60 % afname) tot binnen 400 m ? 

Overige eenden Binnen 300 m (60 % afname) tot binnen 400 m ? 

Kievit Binnen 300 m (60 % afname) tot binnen 850 m 

Wulp Binnen 500 m (90 % afname) tot binnen 700 m ? 

Goudplevier Binnen 200 m (gemiddeld) tot binnen 850 m 

Overige steltlopers ? ? 

Tabel 1. Verstoring bij pleisterende en rustende niet-broedvogels, op basis van gegevens bij middelgrote 
windturbines in open gebieden (Winkelbrandt et al. 2000 ; Winkelman 1989 / 1992-d ; Van der Winden et al. 

1999 ; Kruckenberg & Jaene 1999 ; Everaert et al. 2002 ; Langston & Pullan 2003 ; Hötker et al. 2004). 
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Vooral watervogelsoorten en ganzen blijken gevoelig te zijn (Langston & Pullan 2003; Everaert et al. 
2002). Rond de pleister- en broedgebieden wordt in de vogelatlas van het INBO aangeraden een 
buffer van ongeveer 300 tot 700 m te vrijwaren al naargelang de belangrijkheid (Everaert et al. 2003), 
aangezien de grootste significante verstoring door windturbines doorgaans binnen die afstanden wordt 
vastgesteld.  
 
Pleisterende en rustende ganzen 
In een pleistergebied van de Kleine Rietgans in Denemarken waar kleine windturbines van 200-600 
kW werden geïnstalleerd, vond men bij clusteropstellingen een grotere verstoringsafstand (200 m) dan 
bij lijnopstellingen (100 m). De ganzen kwamen ook niet naar de percelen binnen de clusters, met een 
aanzienlijk habitatverlies tot gevolg (Larsen & Madsen 2000). In een pleistergebied van de Kolgans in 
Duitsland werd zelfs vastgesteld dat na het plaatsen van kleine 500 kW turbines geen ganzen meer 
voorkwamen binnen 400 m rond de turbines, en een 50% aantalsreductie werd genoteerd in een zone 
van 400-600 m rond de turbines. Een gebied van in totaal 345 ha werd daardoor gedegradeerd in 
waarde als pleistergebied (Kruckenberg & Jaene 1999). De verstoringsafstand bij ganzen zou ook 
toenemen met de hoogte van windturbines (Hötker et al. 2004); één studie vond zelfs een mogelijke 
verstoringsafstand van 850 m (bij de meeste tot 450 m). Voor zowel Kolgans als Kleine Rietgans 
kunnen we dus inschatten dat er belangrijke verstoring kan optreden tot 600 m en mogelijk 850 m. De 
verwachte effecten op overwinterende Kolganzen en Kleine Rietganzen in de internationaal 
belangrijke gebieden (Figuur 7-9) na het plaatsen van de geplande windturbine zijn de volgende: 
-Binnen de 400 m zone rond turbine: zware verstoring met quasi geen overwinterende ganzen       
  meer aanwezig. Verlies potentieel goed ganzenhabitat in donkerblauwe gebieden van figuur 9.  
-In de 400-600 m zone rond turbine: verstoring met ca. 50 % aantalreductie tot gevolg,  
  in de donkerblauwe gebieden van figuur 9.  
-In de 600-850 m zone rond turbine: mogelijke verstoring in donkerblauwe gebieden van figuur 9. 
 

 
Figuur 9. Geplande windturbine, belangrijke pleister- en rustgebieden en de 400, 600 en 850 m buffers rond  
de turbine (mogelijk verlies habitat). Het ‘internationale belang’ (donkerblauwe gebieden) is voor Kolgans en  

Kleine Rietgans (per deelgebied) en o.a. Smient en Goudplevier (geheel van gebieden).  
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We kunnen besluiten dat het verstorend effect (zekere aantalsreductie van 50 % of meer binnen de 
600 m, mogelijke verstoring tot 850 m) in de internationaal belangrijke ganzengebieden relatief groot 
kan zijn door de geplande windturbine (Figuur 9). 
 
Pleisterende en rustende eenden 
Pleisterende en rustende eenden (voor Smient van internationaal belang in geheel van donkerblauwe 
gebieden in figuur 9) kunnen bij kleine tot middelgrote windturbines zeker verstoring ondervinden tot 
ongeveer 400 m rond windturbines (vooral voor de Smient) en mogelijk meer bij grote windturbines. 
Naast de internationaal belangrijke gebieden (Figuur 7-9), komen bijvoorbeeld ook op de gipsberg van 
Proviron en in de Sas-polder (ten noorden daarvan) soms grote aantallen Smient en andere eenden 
voor (tot 1360 Smienten, 1200 Wilde Eenden en 600 Wintertalingen op gipsberg alleen; Devos 2007). 
Het Oude Zwaaidok net naast de geplande windturbine, heeft een regionale waarde met kleinere 
aantallen (bv. tot 350 Smienten, 124 Tafeleenden en 185 Wilde Eenden). Het verstorend effect 
(aantalsreductie van 90 % binnen de 400 m en mogelijke verstoring tot ca. 600 m) in de regionaal tot 
internationaal belangrijke pleister- en rustgebieden kan dus nog aanzienlijk zijn (Figuur 9). 
 
Pleisterende en rustende steltlopers 
De steltlopers (vooral Kievit en Goudplevier) die in de regionaal tot internationaal belangrijke pleister- 
en rustgebieden voorkomen (Figuur 7-9), kunnen een aanzienlijke verstoring ondervinden binnen de 
200 m (Goudplevier) en 300 m (Kievit) en waarschijnlijk tot ongeveer 850 m bij grote windturbines 
(Tabel 1). Voor de Kievit werd een significante relatie aangetoond tussen de hoogte van de 
windturbines en de verstoringsafstand  (Hötker et al. 2004). Ook bij de Goudplevier waren de 
verstoringsafstanden wat groter bij hogere moderne turbines.  Het verstorend effect zal minstens gelijk 
zijn als bij de situatie van de eenden.  
 

 
Figuur 10. Geplande windturbine, met aanduiding van de toegepaste veiligheidsbuffers rondom de belangrijke 

pleister- en rustgebieden (regionaal belang: 300 m, nationaal belang: 500 m, internationaal belang: 700 m).   
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In figuur 10 worden de veiligheidsbuffers rondom de belangrijke pleister- en rustgebieden 
weergegeven (regionaal belang: 300 m, nationaal belang: 500 m, internationaal belang: 700 m), zoals 
toegepast in de beleidsondersteunende Vogelatlas van het INBO (Everaert et al. 2003). De buffer van 
ongeveer 700m rond de internationaal belangrijke gebieden is hier zeker van toepassing gezien het 
belang voor de overwinterende ganzen (zekere aantalsreductie van 50 % binnen de 600m rond kleine 
tot middelgrote windturbines en mogelijk meer rond grotere windturbines). Een minimale buffer van 
300m (best zeker 400m voor de Smient) rond de regionaal belangrijke gebieden is ook noodzakelijk 
om grote verstoring te vermijden. 
 
Overvliegende vogels 
We verwachten dat er een deel (0-75 % ?) van de ganzen en eenden zal uitwijken voor de geplande 
windturbine. Meeuwen zullen vermoedelijk minder uitwijkgedrag vertonen (0-50 %). Aangezien het 
hier slechts om 1 windturbine gaat, zal dit geen betekenisvolle verstoring betekenen op de lokale 
trekroutes. De verstorende effecten op overvliegende steltlopers is moeilijk in te schatten. 
 
2.3. Seizoenale trekvogels 
 
2.3.1. Aanvaringsaspect 
Een 1.000 MW geplaatst vermogen van windturbines op land- en kustlocaties zou volgens schattingen 
op jaarbasis zorgen voor 21.000 tot 100.000 vogelslachtoffers (Winkelman 1992a; Koop 1997; 
Everaert et al. 2002). Op basis van bijkomende ‘mogelijke windturbineslachtoffers’ (met mogelijke 
andere doodsoorzaak) zou het aantal kunnen oplopen tot 257.000 vogels (Winkelman 1992a). De 
werkelijke impact hangt uiteraard ook in belangrijke mate af van de soorten die in aanvaring komen. 
Indien we aannemen dat het geïnstalleerd vermogen op land- en kustlocaties gemiddeld ongeveer 1 
MW is per windturbine, zou dit betekenen dat er jaarlijks 21 tot 257 vogels in aanvaring kunnen komen 
met een windturbine. Het aandeel seizoenale trekvogels kan hierin ook betrekkelijk hoog komen te 
liggen, zeker indien er veel windparken langs belangrijke (stuw)trekroutes worden geplaatst. 
Onderzoek heeft aangetoond dat ongeveer 1 op 2.500 (dag- en nachtsituatie) op alle hoogtes 
overtrekkende zangvogels met een windturbine in aanvaring kan komen (Winkelman 1992a+b). 
 
In tegenstelling tot overdag komt er in het voor- en najaar gedurende de nacht wel overwegend weinig 
stuwtrek voor van vogels. Langs diverse visuele structuren zoals de kustlijn, grote rivieren en 
bosranden kunnen ’s nachts toch ook relatief veel vogels overvliegen, deze stroom kan dan soms tot 
enkele kilometers breed zijn (breedfronttrek). Alhoewel in tegenstelling tot lokale dagelijkse vliegroutes 
de seizoenale trekbewegingen doorgaans op een grotere hoogte zijn gesitueerd, worden de grootste 
vogeldichtheden bij de nachtelijke seizoenstrek ook regelmatig onder de 150 m vastgesteld (Buurma 
& Van Gasteren 1989). Boven zee vliegen vogels in het algemeen lager dan boven land, maar in 
beide landschappen vliegen er grote  aantallen  vogels  zowel  onder  als  boven  150 m   (Van der 
Winden et al. 1999). Op de Maasvlakte in Nederland (vergelijkbaar met bv. de voorhaven in 
Zeebrugge) werd vastgesteld dat de meeste trekvogels (vnl. zangvogels & meeuwen) op een hoogte 
tussen de 50 en 150 m overvlogen, meerbepaald relatief gezien ongeveer het driedubbele van het 
aantal tussen de 0 en 50 m alsook van het aantal tussen de 150 en 300 m (Buurma & Van Gasteren 
1989). Uit de resultaten op de Maasvlakte kunnen we aannemen dat de hoogste concentraties dus 
gemiddeld rond de 100 m zullen voorkomen. Door de grote hoogte (± 100 m) vormen moderne 
windturbines van 1-3 MW op sommige locaties dus een verhoogd gevaar voor seizoenale trekvogels. 
Van op een afstand lijken de grote windturbines niet snel te draaien omdat de basis van de wieken 
trager draait. De snelheid aan de wiektippen gaat echter tot 230 km/u  (Kaatz 2002). Het is dan ook 
niet verwonderlijk dat de meeste aanvaringsslachtoffers gehalveerd, onthoofd en/of zonder vleugel 
teruggevonden worden (Everaert et al. 2002). Bij kleine zangvogels is de kans groot dat er weinig van 
de vogel overblijft waardoor de vindkans dan ook erg laag is, met een onderschatting van het aantal 
slachtoffers tot gevolg. Algemeen kunnen we wel stellen dat de negatieve effecten op overvliegende 
seizoenale trekvogels bij relatief kleine windparken normaal nog zullen meevallen. Heel belangrijke 
stuwtrekzones zoals de Vlaamse kuststrook moeten wel zoveel mogelijk gemeden worden. 
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Windparken die toch in de buurt van dergelijke zones worden gebouwd, kunnen best in een opstelling 
worden geplaatst die evenwijdig is met de belangrijkste trekrichting (Albouy et al 2001; Richarz 2002).  
 
Voor het hier voorliggende kleine project van 1 windturbine in Oostende, kunnen we aannemen dat de 
negatieve impact (door aanvaring) op de seizoenale trekvogels nog relatief beperkt zal blijven. 
 
In het algemeen dient wel bemerkt te worden dat het plaatsen van vaste lichten (continue verlichting) 
op windturbines, vanuit ornithologisch standpunt op sommige risicolocaties zoals de kustzone moet 
worden afgeraden. Overvliegende vogels kunnen namelijk gevangen raken in lichtbundels, waardoor 
ze met grote aantallen te pletter vliegen op de gebouwen en/of andere constructies rondom de lichten. 
Vooral tijdens slechte weersomstandigheden (mist, regen) vormen sommige lichten een hoge 
aantrekkingskracht voor overtrekkende vogels. Ook de relatief zwakke obstakellichten die op 
bepaalde grote windturbines moeten geplaatst worden, kunnen tot meer slachtoffers leiden (Buurma & 
Van Gasteren 1989; Gauthreau & Belser 1999). In de buurt van bijzondere stuwtrekzones zoals langs 
de kust zou de aanvaringskans daardoor een bijkomende negatieve impact kunnen hebben. Het 
netvlies van een vogeloog is veel gevoeliger voor het rode en infrarode spectrum dan bij een 
menselijk oog. Rode lichten kunnen ervoor zorgen dat trekvogels naar de betreffende lichtbron 
worden aangetrokken en/of het magnetische kompas van de vogels danig in de war gebracht wordt 
met desoriëntatie tot gevolg. Volgens sommige bronnen zouden de meeste problemen te verwachten 
zijn met vaste en pulserende rode lichten (Gauthreau & Belser 1999). Er zijn echter ook duidelijke 
indicaties dat de tijdsduur van het flitsen het belangrijkst zou zijn, en in mindere mate de kleur. Hoe 
langer de ‘uit’ fase tussen de lichtflitsen, hoe minder vogels worden aangetrokken (Manville 2000).  
Indien het aanbrengen van obstakellichten echt noodzakelijk blijkt, dan zou de meest ideale situatie 
eruit bestaan om gedurende de nacht enkel witte of eventueel rode flitslichten te gebruiken, in een zo 
klein mogelijk aantal en met een minimum aan intensiteit en aantal flitsen per minuut. 
Achtergrondverlichting (door de industrie) in de omgeving, zou de potentiële negatieve effecten 
mogelijke wel kunnen milderen. 
 
2.3.2. Verstoringsaspect 
Onderzoek heeft uitgewezen dat windturbines een belangrijk verstorend effect kunnen uitoefenen op 
de seizoenale stuwtrek van dagtrekkende vogels (barrière-effect). Langs het plateau ‘Garrigue Haute’ 
in Frankrijk werd vastgesteld dat tot 90 % van de overtrekkende vogels een reactie vertoonden op 2 
bestaande rijen van windturbines. De reacties bestonden uit het abrupt veranderen van vliegrichting 
door in een grote bocht rond het windpark te vliegen, terugvliegen, lager of hoger gaan vliegen, 
groepssplitsing, enz. Overvliegende duiven vertoonden een reactie in 99 % van de gevallen, bij 
zangvogels was dat 93 %, en bij roofvogels 85 % (Albouy et al. 2001). De effecten op de nachtelijke 
trek werden niet onderzocht. Er kon worden geconcludeerd om windparken best niet loodrecht op de 
trekroute van vogels te plaatsen. Bij relatief korte lijnvormige opstellingen evenwijdig met de 
trekrichting kunnen de negatieve effecten nog beperkt blijven. Ook langs Rheinland-Pflatz in Duitsland 
werd vastgesteld dat ongeveer 99 % van de voorbijvliegende trekvogels een reactie vertoonden. De 
meeste vogels vertoonden een reactie door een grote bocht te maken rondom de turbines (of zelfs 
terug te vliegen). De meeste hielden daarbij een minimale afstand van ongeveer 1.000 m tot de 
turbines. De reactieafstanden waren het grootst bij grote vogelsoorten en groepjes vogels. 
Overvliegende leeuweriken, vinken, duiven, Kieviten en kleine roofvogels vertoonden een reactie op 
ongeveer 1.000 tot 1.500 m van de turbines, grote roofvogels op ongeveer 2.000 m, en Kraanvogels 
op ongeveer 3.000 m (Richardz 2002).  
Voor het hier voorliggende kleine project van 1 windturbine in Oostende, kunnen we aannemen dat 
het verstorend effect op de seizoenale trekvogels nog relatief beperkt zal blijven. 
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2.4. Vleermuizen 
 
2.4.1. Aanvaringsaspect 
Recent onderzoek heeft uitgewezen dat windturbines in sommige omstandigheden ook een belangrijk 
probleem kunnen veroorzaken voor vleermuizen (Ahlén 2003 ; Hötker et al. 2004 ; Arnett et al. 2005 ; 
Dürr 2006). Vooral boomrijke berghellingen en andere bosrijke gebieden zijn risicolocaties. Naast een 
mogelijke verstoring in het jachtgebied en op de trekroutes is er vooral een aanvaringskans voor 
lokale en doortrekkende vleermuizen.  
In 2005 werd een uitvoerig rapport gepubliceerd met de resultaten van een pilootstudie bij windparken 
in West-Virginia  (Mounteneer) en Pennsylvania (Meyersdale) in de VS (Arnett et al. 2005). De 2 
windparken tellen samen 64 windturbines. Tijdens het najaar van 2004 (6 weken) werden daar bij 
systematische dagelijkse controles 660 vleermuizen als aanvaringsslachtoffer gevonden. Met de 
noodzakelijke correctiefactoren voor predatie en zoekefficiëntie komt het totaal aantal slachtoffers 
daar uit op ongeveer 2580 vleermuizen (45 per turbine op 6 weken voor Mountaineer, en 30 per 
turbine op 6 weken voor Meyersdale). Ook in Duitsland zijn bij diverse onderzochte windparken sinds 
1998 al tot 525 vleermuizen als aanvaringsslachoffer vastgesteld, zonder rekening te houden met 
correctiefactoren (Dürr 2006), en bij 5 Spaanse windparken in Navarra (368 turbines) werd het aantal 
gesneuvelde vleermuizen geschat op ongeveer 650 (Lekuona 2001). 
Het gebrek aan uitvoerige studies is wel een hiaat in de kennis. Een vergelijking van de studies wijst 
erop dat in risicogebieden met windturbines relatief grote aantallen vleermuizen als slachtoffer worden 
gevonden telkens als men een gericht onafhankelijk onderzoek daarop gaat uitvoeren. Er zijn diverse 
mogelijke oorzaken naar voor gebracht voor de schijnbare grote aanvaringskans van vleermuizen in 
risicogebieden. Rond bepaalde relatief warme onderdelen van een werkende windturbine zoals de 
generator en de wieken, zijn soms concentraties van insecten aanwezig (eventuele lichtbebakening 
kan daarin een bijkomende rol spelen). Er werd vastgesteld dat zowel lokale als doortrekkende 
vleermuizen door dit plaatselijke voedselaanbod kunnen aangetrokken worden en bijgevolg in 
aanvaring komen met de wieken. Trekkende vleermuizen schakelen mogelijk ook (met tussenpozen) 
hun echolocatie (sonar) uit om energie te sparen (Ahlén 2003), waardoor er een groter gevaar is op 
aanvaringen.  
 
De impact op vleermuizen door aanvaring met de geplande windturbine in Oostende, zal vermoedelijk 
relatief beperkt blijven. Het blijft echter moeilijk om hierover een sluitend advies te geven. 
Dwergvleermuizen vliegen doorgaans op lage hoogte (<20 m). Bepaalde andere soorten zoals de 
grotere Laatvlieger, jagen ook op iets grotere hoogtes. Onze inlandse vleermuizen vliegen normaal 
niet (veel) hoger dan ongeveer 40 m (Palmans 2006). De aanvaringskans bij grote windturbines (zoals 
de geplande) zou daardoor beperkt moeten blijven als de tippen van de wieken niet (veel) lager 
komen dan 40 m tot de grond. 
 
2.4.2. Verstoringsaspect 
Door de ronddraaiende bewegingen van de wieken blijken sommige windturbines ook ultrasone 
geluidsgolven te produceren in het frequentiebereik 15-35 kHz. Aangezien de frequenties van de 
uitgezonden echolocatiesignalen van enkele soorten vleermuizen zich juist in hetzelfde bereik 
bevinden, kan men zich voorstellen dat de echolocatie van vleermuizen door de ultrasone golven van 
windturbines akoestisch kan gestoord worden. Experimenten waarbij vleermuizen werden blootgesteld 
aan ultrasone golven, resulteerden echter slechts in geringe reacties. Anderzijds is waargenomen, dat 
bij een rij windturbines zonder ultrasoon geruis wel vleermuizen foerageerden, terwijl bij turbines met 
geruis tussen 20-30 kHz geen vleermuizen te vinden waren (Verboom & Limpens 2001). Meer 
onderzoek is noodzakelijk om duidelijkheid te brengen. 
 
 
 
 
 



 18 

3. Besluit en aanbevelingen 
 
Het volledige poldercomplex in de omgeving (= Oostkustpolders, Figuren 2-7) - dus ook de ‘niet 
officieel beschermde gebieden’ - is opgenomen in de bekende IBA 2000 inventaris van internationale 
“Important Bird Areas”. Het Europese Hof van Justitie gebruikt deze IBA inventaris als maatstaf om te 
beoordelen in hoeverre een lidstaat zijn aanwijzingsverplichting heeft nagekomen. Momenteel 
verblijven respectievelijk 2-3 % en 80 % van de totale geografische populaties Kolgans en Kleine 
Rietgans in de Oostkustpolders. Vlaanderen heeft bijgevolg een zeer grote internationale 
verantwoordelijkheid voor de instandhouding van de overwinteringsgebieden van deze soorten, zeker 
in geval van de Kleine Rietgans. Bovenop de internationaal belangrijke aantallen ganzen in elk 
deelgebied (Figuren 2-7) zijn de Oostkustpolders tijdens de doortrek- en winterperiode in hun totaliteit 
ook internationaal belangrijk voor Roerdomp, Rietgans, Smient, Slobeend en Goudplevier, en tijdens 
de broedperiode regionaal tot nationaal belangrijk voor o.m. diverse weidevogelsoorten. Tussen de 
verschillende (deel-)gebieden zijn er dagelijks veel lokale vliegbewegingen van vooral ganzen, 
eenden, steltlopers en meeuwen. 
 
Op basis van de beschikbare gegevens betreffende de referentiesituatie zijn er duidelijke indicaties 
van vermijdbare schade op de overwinterende en doortrekkende ganzen, eenden en steltlopers, die 
met internationaal belangrijke aantallen voorkomen in de omgeving van de geplande windturbine 
(‘algemene natuurtoets’). Ook op o.a. de meeuwen kan er een vermijdbare schade ontstaan.  
Er zijn ook duidelijke indicaties van onvermijdbare en onherstelbare schade aan de fauna binnen een 
Vlaams Ecologisch Netwerk (‘verscherpte natuurtoets VEN’), alsook een betekenisvolle aantasting 
van de natuurlijke kenmerken van speciale beschermingszones (Europees Vogel- en 
Habitatrichtlijngebied; ‘passende beoordeling’). 
 
In toepassing van de ‘algemene natuurtoets’ (artikel 16, Decreet Natuurbehoud), de ‘verscherpte 
natuurtoets van het VEN‘ (artikel 26bis, Decreet Natuurbehoud), de ‘verscherpte natuurtoets van de 
speciale beschermingszone‘ (artikel 36ter §3 = ‘passende beoordeling’, Decreet Natuurbehoud), 
alsook artikel 36ter §1-2 (Decreet Natuurbehoud) en de ‘zorgplicht’ (artikel 14, Decreet 
Natuurbehoud), en in toepassing van de internationale richtlijnen (Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn, Bonn 
Conventie, Bern Conventie, Ramsar Conventie) moeten we de geplande windturbine dan ook negatief 
adviseren. 
 
In het industriegebied verder westelijk van de geplande windturbine, meer bepaald ten westen en 
westnoordwesten van de gipsberg van Proviron langs de zuidkant van het kanaal, zijn er betere 
mogelijkheden voor windturbines (beperkte en dus aanvaardbare impact). We raden dan ook aan om 
daar een alternatieve locatie te zoeken, indien mogelijk in vooroverleg met het INBO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joris Everaert                                                                             
Wetenschappelijk attaché – Bioloog                                          
Afdeling Soorten 
Populatie- en verspreidingsecologie 
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