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Aanleiding 

Deze adviesvraag gaat over een gepland windpark van vier windturbines (figuur 1). Hierbij 
werd door Sweco (2021) een pakket van milderende maatregelen voorgesteld. Op basis van 
aanvullende adviseert het INBO dat voorstel in voorliggend advies. 
 

Figuur 1. Situering van de vier geplande windturbines en de vijf windturbines die in Wallonië staan en al 
operationeel zijn sinds 2021. Kaart op basis van informatie in Sweco (2021). 

 
 

Het geplande windpark wordt voorzien in een gebied (met risicoklasse 2) dat belangrijk is voor 
akkervogels volgens de deelkaart ‘akkervogelgebieden’ in de Vlaamse risicoatlas vogels-
windturbines van het INBO (figuur 2, zie ook Everaert, 2015). Deze deelkaart is gebaseerd op 
de INBO akkervogelkaart met de belangrijkste akkervogelgebieden in Vlaanderen, zoals 
geactualiseerd in Feys & Vermeersch (2014). Deze wetenschappelijke akkervogelkaart werd 
door de VLM doorvertaald naar een kaart van beheergebieden voor akkervogels1. Om de 
negatieve trend in de populaties van akkervogels tegen te gaan in Vlaanderen, kunnen 
landbouwers in deze gebieden beheerovereenkomsten afsluiten. In dergelijke gebieden wordt 
de kans op een grote meerwaarde voor akkervogels het hoogst ingeschat. In november 2021 
werd een achtergrondrapport van het Soortbeschermingsprogramma (SBP) akkervogels 

                                                
1 https://www.geopunt.be/catalogus/datasetfolder/9674b556-dd31-460c-9c82-946ed212be9d  

https://www.geopunt.be/catalogus/datasetfolder/9674b556-dd31-460c-9c82-946ed212be9d
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definitief afgewerkt (Mieco effect, 2021)2. In het actieplan voor dit ontwerp SBP verwijst men 
nog naar de huidig geldende kaart van beheergebieden voor het nemen van maatregelen ten 
gunste van de populatie akkervogels, maar een actualisatie van de beheergebieden is wel een 
prioritaire actie, nadat de resultaten van de nieuwe Vlaamse vogelatlas 2020-2023 beschikbaar 
zijn. In de SWOT analyse3 binnen dit ontwerp van SBP, is ook een onderdeel opgenomen rond 
de negatieve effecten van windturbines (zie ook verder).  

In het kader van het SBP grauwe kiekendief (Vandegehuchte et al., 2015) werd het gebied 
van het geplande windpark tevens aangeduid als beheergebied voor deze soort (figuur 2). De 
doelstellingen van dit soortbeschermingsprogramma focussen op het ontwikkelen van geschikt 
leefgebied, in combinatie met adequate nestbescherming en de nodige flankerende 
maatregelen. Het ontwikkelen van geschikt leefgebied betekent dat de soort een voldoende 
oppervlakte open (landbouw)gebied beschikbaar heeft waarbinnen 5-10 % ecologische 
infrastructuur aanwezig is die gunstig is voor de soort. Hiervoor werden vijf kernzones als 
beheergebieden afgebakend in Vlaanderen. Dit zijn de gebieden met de hoogste potentie voor 
de soort, en waarbinnen de hoogst kwalitatieve maatregelen prioritair dienen gerealiseerd te 
worden. De kernzones werden afgebakend volgens de criteria van de Gewestelijke 
instandhoudingdoelstelling (Paelinckx et al., 2009) en een vertaling hiervan door het INBO. 
Binnen deze kernzones werden in het kader van het SBP grauwe kiekendief op basis van de 
criteria van een INBO advies (Ameeuw et al., 2008) door een expertengroep bijkomend 
‘prioritaire maatregelenzones’ afgebakend. De resterende kernzones worden in het GIS 
bestand van de afgebakende beheergebieden de ‘zoekzones’ genoemd. Prioritaire 
maatregelenzones zijn zones waarbinnen specifieke maatregelen naar verwachting nog het 
meest effectief (kunnen) zijn. In deze prioritaire maatregelenzones wordt ernaar gestreefd om 
de meest kwalitatieve beheermaatregelen, zoals vogelakkers en de beheerovereenkomsten 
‘gemengde grasstrook’ met duo- of triorandbeheer ten gunste van de grauwe kiekendief uit te 
voeren (Vandegehuchte et al., 2015). Het geplande windpark situeert zich binnen zo’n 
prioritaire maatregelenzone (figuur 2).  

Net ten zuiden van de geplande windturbines is op Waals grondgebied in een gelijkaardig 
akkervogel leefgebied sinds 2021 al een windpark operationeel. Dit windpark is ook gesitueerd 
in een Waals prioritair beheergebied voor grauwe kiekendief die omwille van te verwachten 
verstoring door de bouw van de turbines nu tot de ‘gedegradeerde prioritaire gebieden’ behoort 
(figuur 2, zie ook Laudelout et al., 2019; Laudelout, 2021). 
 
Tijdens een broedvogelinventarisatie in 2016 in het kader van de originele plannen voor het 
windpark zijn volgens Sweco (2021) binnen een projectgebied met straal van 500 m rond de 
geplande turbines veertig koppels van verschillende Rode-lijstsoorten waargenomen: 
veldleeuwerik (20), gele kwikstaart (7), kneu (3), geelgors (9), patrijs (1). Verdere 
detailinformatie over de vogels in het projectgebied is weergegeven in een rapport en 
natuurtoets die het INBO in het kader van voorliggend advies opvroeg (Sweco, 2016, 2017a 
en b). In 2016 werd in het projectgebied door Sweco een broedvogelkartering uitgevoerd, met 
zes inventarisatiedagen tussen begin maart en begin juli (Sweco, 2016). De kartering was 
conform de aanbevolen methode voor het uitvoeren van broedvogelinventarisaties (zie in 
Everaert, 2015). Vermeldenswaardig is het feit dat in 2016 ook door Natuurpunt een 
beperktere niet conforme broedvogelkartering werd verricht in hetzelfde gebied in het kader 
van de plannen voor een ander windpark van Eoly. Daarvoor werden drie inventarisatiedagen 
uitgevoerd in een beperkte periode tussen de tweede helft van juni en midden juli, weliswaar 
in combinatie met losse waarnemingen uit onder meer www.waarnemingen.be van zowel 
broedvogels als overwinterende en doortrekkende vogels (Arcadis, 2016). 

                                                
2 Het SBP ligt momenteel voor ter controle bij Inspectie Financiën en daarna dient het nog goedgekeurd te worden door 
de bevoegde minister. 

3 Analyse van Sterkten, Zwakten, Kansen en Bedreigingen 
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Op basis van de gemiddelde en worst-case verstoringsafstanden waarbinnen voor broedvogels 
een significant waarneembare aantalsreductie mogelijk is door windturbines (zie in Everaert, 
2015 en 2018) maken Sweco (2016) en Arcadis (2016) duidelijk dat van de 
broedvogelterritoria die in 2016 werden vastgesteld, er een effect mogelijk is voor ca. 2-5 
territoria veldleeuwerik (gemiddeld tot worst-case), 1-3 gele kwikstaart, 1-1 kneu, 0-1 
geelgors, 0-1 patrijs en 0-2 kievit (zie ook verder).  

In zowel Sweco (2016) als Arcadis (2016) is ook aangegeven dat bruine kiekendief niet in het 
projectgebied (binnen de 500 m van de windturbines) zelf lijkt te broeden, maar mogelijk wel 
in de nabije omgeving. De soort gebruikt het projectgebied wel als jachtgebied; er zijn talrijke 
waarnemingen van de soort, vaak jagend, tijdens het zomerhalfjaar.  

Uit de gegevens verzameld op waarnemingen.be en gerapporteerd in Arcadis (2016) bleek dat 
het gebied ook in de winterperiode aantrekkelijk is voor de typische akkervogels: 
veldleeuwerik, geelgors, grauwe gors, patrijs, kievit. Deze komen er soms in grote aantallen 
samen. Opvallend bijvoorbeeld zijn de waarnemingen van grote groepen grauwe gors (tot 70 
ex.) op een akker ten westen van het windpark. Op diezelfde akker werd in januari 2013 ook 
een groep van een honderdtal geelgorzen waargenomen. Ook veldleeuwerik wordt buiten het 
broedseizoen verspreid in het gebied waargenomen, met een maximum van ca. 120 ex. in 
oktober 2010 in het zuidoosten van het projectgebied. Patrijs was in kleine aantallen verspreid 
over het gebied aanwezig. Kieviten werden in vrij grote aantallen waargenomen, vooral in de 
zuidelijke helft van de buffer van 1 km rond de windturbines (tot ca. 250 ex.). Opvallend is de 
jaarlijkse regelmatig vastgestelde aanwezigheid van één of twee individuen blauwe kiekendief 
(doortrekker/wintergast, ook jagend in het gebied). Een maximum van vier individuen tegelijk 
werd waargenomen in januari 2013.  
 
 

Figuur 2. Situering van de geplande en bestaande windturbines, met weergave van de voorgestelde 
locatie voor een vogelakker, de beheergebieden voor grauwe kiekendief in Vlaanderen en Wallonië, en 

belangrijke akkervogelgebieden zoals opgenomen in de Vlaamse risicoatlas vogels-windturbines.  
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Een bepaald project kan in principe geen doorgang vinden indien er sprake is van een 
opzettelijk doden of opzettelijk betekenisvol verstoren van een beschermde vogelsoort, dit zou 
in strijd zijn met het Soortenbesluit. Het integreren van (milderende) maatregelen in een 
project kan in principe echter wel vermijden dat er überhaupt sprake is van een inbreuk op de 
verbodsbepalingen van het Soortenbesluit. Uit de initiële natuurtoets bleek dat bij de inplanting 
van de windturbines op de voorgestelde locaties mogelijk negatieve effecten te verwachten 
zijn en dat het nemen van milderende maatregelen nodig is om deze te herleiden tot een 
verwaarloosbaar effect. Er werd voorgesteld een vogelakker4 in te richten ter compensatie van 
het verloren leefgebied in het projectgebied (Sweco, 2017a en b).  

Na procedurele kwesties is het de bedoeling de beoordeling van het betreffende geplande 
windturbineproject na jaren stilstand terug te herstarten. Sweco (2021) gaat nu dieper in op 
de problematiek van het nemen van milderende maatregelen versus het Soortenbesluit. Het 
potentieel broedgebied van grauwe kiekendief en andere akkervogels en de inrichting van een 
vogelakker is hierbij vooral onderwerp van de probleemstelling. De grauwe kiekendief wordt 
in Sweco (2021) als paraplusoort beschouwd voor akkervogels gezien gunstige maatregelen 
voor deze soort ook andere akkervogels ten goede komen.  

In voorbereiding van het windturbineproject werden reeds percelen met een oppervlakte van 
10,44 ha gelegen te Tongeren-Rutten gecontracteerd om in te richten als vogelakker als er 
zekerheid is over de vergunning voor het windpark (Sweco, 2021). Deze vogelakker ligt op 
ongeveer 4 km afstand van het windpark, binnen akkervogelgebied en prioritair beheergebied 
voor grauwe kiekendief (figuur 2). De inrichting van de vogelakker behoort, samen met andere 
milderende maatregelen ook nu tot het project (project-geïntegreerde maatregelen), en deze 
inrichting zal worden uitgevoerd voorafgaand aan de exploitatie van de windturbines. Cruciaal 
hierin is dat de toen aangehaalde ‘milderende’ maatregelen in feite werden opgevat als 
‘compenserende’ maatregelen. Er werd gesteld dat er schade is en dat dit moet 
‘gecompenseerd’ worden, terwijl men nu probeert aan te tonen dat er geen sprake is van 
schade, vermits de milderende maatregelen erop gericht zijn om te voorkomen dat er sprake 
zou kunnen zijn van enig opzettelijk doden of opzettelijk betekenisvol verstoren. 

Concreet peilt deze adviesvraag naar de soliditeit van de ecologische onderbouwing van het 
project en dus de vraag of men effectief kan stellen dat door het nemen van de voorgestelde 
maatregelen er geen interferentie is met de verbodsbepalingen van het Soortenbesluit.  

Vragen 

Is het correct te stellen dat de nieuw in te richten vogelakker (die wordt ingericht 
voorafgaand aan de exploitatie): 

 
1. voor een aantrek kan/zal zorgen van vogels die door het verstoringseffect van 

de windturbines een plaats zoeken op grotere afstand van het windpark?  
 

Deze vraag peilt naar de aanwezigheid van voldoende flexibel uitwijkgedrag van de in het 
projectgebied voorkomende akkervogelsoorten. Is er een (significante) kans dat deze 
soorten de nieuw ingerichte vogelakkers, gelegen op ca. vier kilometer, kunnen vinden 
en algemeen gesteld of er uitspraken gedaan kunnen worden over een gunstige of 
maximale afstand tussen een verstoorde site en een nieuwe ingerichte vogelakker? Is het 
antwoord op deze vraag afhankelijk van de honkvastheid (jaarlijks terugkomen naar 
dezelfde broedlocatie) van een soort? 
 

                                                
4 In het verleden beperkten de beheerovereenkomsten zich tot akkerranden, maar ondertussen worden ook 
overeenkomsten voor volledige percelen (inrichting vogelakkers) afgesloten. Meer informatie, zie 
https://www.vlm.be/nl/themas/beheerovereenkomsten/  

https://www.vlm.be/nl/themas/beheerovereenkomsten/
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Sweco (2021) spreekt ook van het “wegleiden verder af van de windturbines van 
foerageer-, broed- en pleistergebieden door specifieke en soortgerichte inrichting van 
terreinen verder van de windturbines”, terwijl het niet duidelijk is op welke (actieve) 
manier dit wegleiden van het projectgebied naar de nieuw in te richten vogelakkers zal 
gebeuren. Is dergelijke geleiding op landschapsniveau te faciliteren? 
 

2. een significante verbetering van de habitatkwaliteit voor de aanwezige 
akkervogelsoorten in het windpark inclusief de ruime omgeving ervan kan 
garanderen (cf. akkervogelgebied/perimeter SBP grauwe kiekendief) en dat dit 
gecorreleerd is met broedsucces/populatiegroei?  
 

Effectieve populatiegroei van soorten die gebruik maken van een op maat beheerde 
vogelakker kan dan beschouwd worden als ‘compensatie’ van occasionele 
aanvaringsslachtoffers. In Sweco (2021) wordt in die zin verwezen naar het behouden 
van de functionele ecologische eenheid van het gebied. 

 

 
Toelichting 
 
1. Kan een in te richten vogelakker voor een aantrek zorgen 

van vogels die door het verstoringseffect van de 
windturbines een plaats zoeken op een afstand van het 
windpark?  

  
Volgens Sweco (2021) zijn de belangrijkste vogelsoorten (ook op Rode Lijst Vlaamse 
broedvogels) die momenteel in het windturbineprojectgebied tot broeden komen de gele 
kwikstaart, veldleeuwerik, kneu, geelgors en patrijs. Het zijn ook typische akkervogels die 
werden opgenomen in de criteria voor afbakening van de belangrijkste akkervogelgebieden in 
Vlaanderen (Everaert, 2015). Ondertussen is de gele kwikstaart wel geen Rode-Lijstsoort meer 
(Devos et al., 2016) maar wel uiteraard nog een typische akkervogelsoort. Intussen is de kievit 
ook opgenomen in de Rode Lijst (categorie ‘bedreigd’). Van deze soort werden ook 0-2 
territoria vastgesteld in het gebied. Bovengenoemde vogelsoorten zijn kortlevend. De typische 
levensduur5 is ongeveer 2-3 jaar voor individuen die het eerste levensjaar halen (maximaal 7-
11 jaar uit terugmeldingen van geringde vogels). Voor kievit is de typische levensduur iets 
langer met 5 jaar (max. 21 jaar). 
 
Op basis van een review in Melman et al. (2016) en informatie uit BIJ2 (2014) kunnen we in 
verband met de flexibiliteit van het uitwijkgedrag van vogels het volgende stellen.  
 
• Bij vogels wordt onderscheid gemaakt tussen ‘broeddispersie’ en ‘natale dispersie’. Van 

broeddispersie is sprake als adulte (volwassen) vogels die al eens ergens gebroed hebben, 
verhuizen naar een ander gebied. Algemeen gezien doen vogels van stabiele biotopen, 
zoals bos, dat minder vaak dan andere. Die zijn meestal zeer plaatstrouw. Overigens is 
het in min of meer homogene landschappen of aaneengesloten habitat vaak lastig om als 
onderzoeker te concluderen wanneer een vogel plaatstrouw is en wanneer hij naar een 
ander gebied verhuist. Feit is dat de afstand waarover adulte vogels zich ten opzichte van 
het originele broedgebied vestigen (broeddispersie) altijd veel korter is dan bij jonge 
vogels die voor het eerst broeden (natale dispersie). De afstanden bij natale dispersie van 
jongere vogels gaan vaak tien keer zo ver als de afstanden bij broeddispersie van adulte 
vogels, maar is sterk afhankelijk van het populatieniveau in het geboortegebied en de 
aanwezigheid van aangrenzend suboptimaal habitat. Suboptimaal habitat kan als 
opvanggebied (buffer) dienen voor vogels die zich eigenlijk het liefst in het 

                                                
5 De typische levensduur is de totale leeftijd (in volledige jaren) dat een individu naar verwachting zal leven als deze 
effectief de broedleeftijd heeft bereikt. Data, zie https://www.bto.org/understanding-birds/birdfacts  

https://www.bto.org/understanding-birds/birdfacts
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geboortegebied vestigen. Van veel soorten heeft doorgaans wel een bepaalde fractie van 
het nageslacht de neiging sowieso verder weg op dispersie te gaan. ‘Binnen het bereik 
van bestaande populaties’ kun je definiëren als, zodanig nabij brongebieden, dat er een 
grote waarschijnlijkheid is dat het gebied door oude en jonge vogels op dispersie bereikt 
(ontdekt) kan worden.  

• Bij kleine kortlevende vogelsoorten zoals de in het projectgebied aanwezige Rode-
Lijstsoorten veldleeuwerik, kneu, geelgors en patrijs, is er een duidelijk onderscheid 
tussen de dispersieafstand van rekruten die voor het eerst broeden, de zgn. ‘natale’ of 
‘geboortedispersie’, en adulte vogels die al eens gebroed hebben, de zgn. ‘broeddispersie’. 
Bij natale dispersie worden de grootste afstanden afgelegd. Vrouwtjes gaan doorgaans 
verder weg dan mannetjes. Zowel rekruten die voor het eerst broeden als adulten 
vertonen vaak een sterke voorkeur om zich te vestigen in de populatie waarin ze geboren 
zijn: plaatstrouw of filopatrie. In de literatuur zijn plaatstrouw en broeddispersie vaak 
moeilijk uit elkaar te houden, omdat bij broeddispersie de afgelegde afstanden klein zijn, 
vaak niet meer dan enkele territoriumdoorsnedes6. Sommige onderzoekers beschouwen 
alle vogels die in een geboortegebied blijven, klein of groot, als plaatstrouw, andere 
noemen een opschuiving van één territorium al dispersie terwijl dit ecologisch dan 
doorgaans nog hetzelfde geboortegebied kan genoemd worden. Een ander probleem dat 
gemeld werd door de onderzoekers, is dat in de wijde omgeving van een 
onderzoeksgebied niet of minder intensief wordt gezocht naar vogels die op dispersie zijn 
gegaan, waardoor schattingen van het aandeel plaatstrouwe vogels mogelijks te hoog zijn 
en schattingen van dispersieafstanden vaak te laag. Terugmeldingen van geringde vogels 
worden bovendien vaak gedaan in de urbane omgeving of plekken waar veel 
vogelslachtoffers vallen.  

• Bij de evaluatie van dispersieafstanden van soorten van open akkers (zoals in het 
windturbineprojectgebied en ruime omgeving) komt een grote variatie in 
dispersieafstanden naar voren; bij sommige soorten hebben adulten en juvenielen korte 
dispersieafstanden, andere soorten zijn juist erg mobiel. De soorten die erg plaatstrouw 
zijn en waarvan juvenielen een relatief korte dispersieafstand van enkele kilometers 
hebben, zijn de kortlevende soorten grauwe gors en geelgors. Voor deze soorten zijn 
maatregelen alleen effectief in en vlakbij (enkele kilometers volgens Melman et al. (2016), 
dus naar verwachting ook nog tot ca. 4 km) (kern)gebieden waar de soorten al aanwezig 
zijn. Voor sommige soorten vindt dispersie soms over grotere afstand plaats, zoals kneu, 
patrijs en kwartelkoning. De maatregelen genomen voor deze soorten verder van 
kernpopulaties kunnen succesvol zijn voor zover ze niet verder dan 10 km van de 
populatie ingezet worden. Voor o.m. veldleeuwerik, scholekster, kievit, ringmus en grote 
lijster geldt dat dispersie nauwelijks een beperkende factor zal zijn voor vestiging en dat 
geldt nog meer voor graspieper, kerkuil, velduil en grauwe kiekendief. De laatste soorten 
zullen zelfs tientallen kilometers van huidige bezette gebieden positief kunnen reageren 
op maatregelen genomen ten behoeve van voedsel- en nestbeschikbaarheid. 

• Voor vogels die niet broeden in deze regio (doortrekkende of overwinterende en tijdelijk 
pleisterende of rustende vogels) is het gekend dat deze in vergelijking met broedvogels 
minder plaatstrouw zijn aan het leefgebied, met dus een grote flexibiliteit in uitwijkgedrag 
naar de omgeving.  

 
We kunnen dus op basis van de huidige kennis verwachten dat de verderop (op ca. 4 km) 
geplande vogelakker en de directe omgeving ervan zeker voor een aantrek kan zorgen van 
zowel jonge als adulte kleine (zang)vogels die door het verstoringseffect van de windturbines 
een plaats zoeken op grotere afstand van het windpark. Bij de grotere soorten zoals velduil en 
de doelsoort grauwe kiekendief is een zeer grote flexibiliteit gekend, en kan de inrichting van 
vogelakkers tot op tientallen kilometers nog succes hebben.  
 

                                                
6 Voor kleine kortlevende akkervogelsoorten is de territoriumdoorsnede ruwweg 250 m, zie o.a. ook in Universiteit Hasselt 
(2020) en Teunissen et al. (2009)).  
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Sweco (2021) spreekt ook van het “wegleiden verder af van de windturbines van foerageer-, 
broed- en pleistergebieden door specifieke en soortgerichte inrichting van terreinen verder van 
de windturbines”. Dergelijke geleiding kan voor sommige soorten (b.v. geelgors, kneu) op 
landschapsniveau gefaciliteerd worden door daar waar mogelijk in de tussenliggende zone 
kleine landschapselementen zoals hagen en ruige randen van percelen in te richten of te 
verbeteren. Maar dit is niet essentieel in het uitwijkgedrag van de bovengenoemde 
vogelsoorten en dus in het kader van de milderende maatregelen niet essentieel. Bovendien 
kan het inrichten van bomen en/of struiken voor bepaalde typische open-landschap soorten 
(bv. veldleeuwerik) net negatief werken voor de aanwezigheid van deze soorten. Het afraden 
van beheerovereenkomsten ten voordele van akkervogels die gevoelig zijn voor aanvaring met 
de windturbines (vooral veldleeuwerik en kiekendieven) in de onmiddellijke nabijheid van de 
windturbines kan echter wel een rol spelen in het zoveel mogelijk vermijden van sterfte door 
aanvaring met de windturbines (zie beoordeling in deel 2).  
 
De mogelijke vermindering van het aantal vogels omwille van verstoring door windturbines is 
zeker niet absoluut (-100 %), bij de genoemde soorten binnen de soortafhankelijke 
verstoringsafstanden minstens -20 % en mogelijk tot ruwweg gemiddeld -50 % (zie ook 
Hötker, 2017). Er zullen dus nog steeds een aantal vogels aanwezig zijn binnen de te 
verwachten verstoringsbuffer rond de windturbines. Maar op basis van de huidige kennis zijn 
op basis van een meerderheid aan studies waarneembare verstorende effecten (minstens -20 
%) te verwachten binnen de gemiddelde tot worst-case scenario’s afstanden 200-300 m, 130-
250 m, 300 m (gemiddelde gelijk aan worst-case), 140-160 m en 90-150 m voor 
respectievelijk grauwe kiekendief (op basis van onderzoek bij blauwe kiekendief), kievit, 
kwartel, kneu, en geelgors (Everaert, 2015; Everaert, 2018). Voor de andere soorten zijn geen 
verstoringsafstanden gekend (onvoldoende data om er conclusies uit te trekken), maar op 
basis van het type vogel en de leefwijze, kunnen we voor de gele kwikstaart en veldleeuwerik 
verstoringsafstanden verwachten die gelijkaardig zijn met kneu, en voor de patrijs 
vergelijkbaar met kwartel. Uit Sweco (2016) en Arcadis (2016) kunnen we concluderen dat 
van de broedvogelterritoria die in 2016 werden vastgesteld in het projectgebied en omgeving, 
er een negatief effect mogelijk is voor ca. 2-5 territoria veldleeuwerik (gemiddeld tot worst-
case), 1-3 gele kwikstaart, 1-1 kneu, 0-1 geelgors, 0-1 patrijs en 0-2 kievit. Hierbij is uiteraard 
geen rekening gehouden met een toekomstige doch onzekere situatie waarbij dankzij een 
verbetering van het potentieel leefgebied met meer beheerovereenkomsten misschien meer 
broedvogels aanwezig zouden kunnen zijn in de omgeving. 
 
Voor de vogels die hier niet broeden maar bv. enkel komen om te overwinteren zijn de 
verstoringsafstanden doorgaans groter, met bv. gemiddeld tot worst-case 100-250 m en 270-
660 m voor respectievelijk (blauwe) kiekendief en kievit (Everaert, 2015; Everaert 2018).  
 
Ondanks de verstoring met een degradatie van het (potentieel) leefgebied voor akkervogels 
binnen ruwweg een paar honderd meter rond de windturbines, kunnen er dus nog akkervogels 
aanwezig zijn, waarvan sommige soorten zoals veldleeuwerik en grauwe kiekendief ook een 
bepaalde kans zullen hebben op sterfte door aanvaring met de turbines (zie bespreking op het 
einde van deel 2). Vandaar dat de voorgestelde vogelakker in het voorliggende project 
uiteraard ook op een veilige afstand verderop gesitueerd is. Deze vogelakker en andere 
percelen met beheermaatregelen ten gunste van akkervogels, zullen tegelijk ook zorgen voor 
een gunstig effect op de populatie van de akkervogels tot in de ruime omgeving (zie begin van 
deel 2). 
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2. Kan de verderop gelegen vogelakker een significante 
verbetering garanderen van de habitatkwaliteit voor de 
vogels in het windpark inclusief de ruime omgeving ervan, 
gecorreleerd met broedsucces en populatiegroei?  

 
Het concept vogelakker is oorspronkelijk speciaal ontworpen als foerageergebied voor grauwe 
kiekendieven (Wiersma et al., 2019). Verschillende studies (zie verder) tonen ondertussen aan 
dat goed aangelegde en beheerde vogelakkers ook efficiënt en effectief hun functie als broed- 
en foerageergebied voor andere akkervogels vervullen en zo de akkervogelstand minstens op 
peil kunnen houden en zo mogelijk terug verhogen. Een goed beheer en opvolging is echter 
belangrijk, zeker voor de bescherming van bezette nesten. Laat in het seizoen maaien/oogsten 
in vogelakkers/luzernestroken is belangrijk als maatregel voor de broedveiligheid van b.v. de 
grauwe gors (Wiersma et al., 2021). 
De eigenschappen van een vogelakker zijn goed samengevat in o.m. Wiersma et al. (2019). 
Een vogelakker is een natuurmaatregel op volledig perceelsniveau (zie ook aanleiding) die een 
meerjarig productiegewas combineert met een kruidenrijke vegetatie die gericht is op 
verbetering van de ecologische kwaliteit. Als gewas wordt luzerne en/of klaver gebruikt omdat 
dit een aantrekkelijk gewas is om in te broeden voor veldleeuweriken. De meerjarigheid van 
de vogelakker zorgt ervoor dat muizenpopulaties er tot ontwikkeling kunnen komen. Deze 
populaties vormen een voedselbron voor broedende en overwinterende roofvogels en uilen. 
Naast genoemde ecologische functies zijn er echter meer positieve effecten te verwachten van 
vogelakkers op de biodiversiteit in het akkerbouwgebied. Omdat de bodem van het hele 
perceel meerdere jaren onberoerd blijft krijgen bodemfauna en micro-organismen er een kans 
om een gezonde bodem te laten ontstaan. Bloeiende kruiden trekken insecten aan die weer 
als voedsel kunnen dienen voor vogels, en de zaden dienen als voedsel in de winter. 
 
Het inrichten van vogelakkers of toepassen van andere vormen van beheermaatregelen in het 
kader van beheerovereenkomsten ten gunste van akker- en weidevogels, is al meermaals 
toegepast om de negatieve effecten van windturbines in Wallonië te milderen/compenseren. 
Ook in Vlaanderen zijn er al enkele dossiers op deze manier behandeld, zoals weergegeven in 
o.m. Natuurpunt (2013), Grontmij (2015), Sweco (2018), Everaert (2016), Everaert (2019) 
en M-tech (2021).  
 
In het kader van de vergunning voor het Waalse windpark in Juprelle-Bassenge net ten zuiden 
van het voorliggende projectgebied (figuur 1), werden gelijkaardige maatregelen vastgelegd 
om het leefgebied van akkervogels in de omgeving te verbeteren. In Wallonië noemt men dit 
compenserende maatregelen. Concreet werd voor de vijf windturbines in Wallonië op ongeveer 
5 km ten zuiden van de turbines 10 ha aan percelen en akkerranden ingericht ten gunste van 
akkervogels, zoals voorgesteld in de originele vergunningsaanvraag (EDF Luminus, 2016). 
Doorgaans past men in Wallonië een regel van gemiddeld 2 ha compensatiegebied per 
windturbine toe om de effecten op de populatie akkervogels in de omgeving te milderen, 
conform de referentienota vanuit de natuuradministratie (DNF-DEMNA, 2012). De mogelijke 
beheermaatregelen voor akkervogels zijn beschreven in technische fiches7.  
 
In het INBO rapport van De Bruyn et al. (2019) is verduidelijkt dat uit eerder onderzoek naar 
akkervogels blijkt dat zichtbare veranderingen op populatieniveau pas optreden als er in het 
landschap een minimale hoeveelheid oppervlakte onder gunstig akkervogelbeheer is, i.e. 
hoeveelheid hoogkwalitatief habitat of voedselbeschikbaarheid (Chamberlain et al., 2000; 
Cormont et al., 2016; Siriwardena et al., 2006). Europa schuift een streefcijfer van minstens 
7 % binnen landbouwgebied voorop (Europese Commissie, 2013). 
 

                                                
7 https://www.natagriwal.be/fr/mesures-agro-environnementales/liste-des-mae/fiches  

https://www.natagriwal.be/fr/mesures-agro-environnementales/liste-des-mae/fiches
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Om de effectiviteit van de beheerovereenkomsten voor akkervogels aan te tonen, liet de VLM 
de Universiteit Hasselt en LIKONA een nader onderzoek uitvoeren in twee gebieden die aan de 
7 %-norm voldoen. Gedurende drie broedseizoenen (2018 tot 2020) brachten ze in Leefdaal 
(Vlaams-Brabant) en De Moeren (West-Vlaanderen) de voedselvoorziening en de 
nestgelegenheid voor vier akkervogelsoorten in kaart: veldleeuwerik, gele kwikstaart, geelgors 
en patrijs. De voorlopige resultaten zijn beschreven in Universiteit Hasselt (2020) en een 
persbericht8 met samenvattende informatie. Hieronder beschrijven we de belangrijkste 
bevindingen. Een eindrapport is voorzien tegen eind 2021.  
 

• Uit het onderzoek blijkt dat zowel de diversiteit als de aantallen insecten (sprinkhanen, 
kevers en andere voedselbronnen voor akkervogels) in vergelijking met andere gewassen 
hoger zijn in de vogelakkers, graskruidenstroken en kruidenrijke graslanden onder 
beheerovereenkomsten. In sommige gewassen zoals graan, grasklaver en raaigras wordt 
wel bijna dezelfde hoeveelheid insecten aangetroffen, maar het gaat dan om kleine 
insectensoorten die vermoedelijk geen deel uitmaken van het akkervogeldieet, zoals 
vliegjes en muggen. Voor larven, rupsen, sprinkhanen, kevers en spinnen moeten 
akkervogels foerageren in de percelen met beheerovereenkomsten. Ook uit observaties 
en camerabeelden bleek dat veldleeuweriken en gele kwikstaarten de voorkeur geven aan 
dit ‘stapelvoedsel’. 

• Akkervogels zoeken het vaakst naar voedsel op percelen met beheerovereenkomsten met 
een minder dichte vegetatie en meer open structuur. Vooral gele kwikstaarten en 
veldleeuweriken kunnen zich daarin beter verplaatsen. Nestelen doen ze dan weer 
voornamelijk in wintertarwe- en aardappelvelden. Vervolglegsels worden ook op percelen 
met beheerovereenkomsten, zoals grasstroken en zomergranen gevonden. 

• De eerste resultaten van dit onderzoek tonen aan dat beheerovereenkomsten voor 
akkervogels lonen. In goed gekozen gebieden streeft de VLM er dan ook naar om 8 tot 10 
% van de landbouwoppervlakte akkervogelvriendelijk aan te leggen met behulp van 
beheerovereenkomsten. Daarnaast heeft het Soortbeschermingsprogramma grauwe 
kiekendief bijzondere aandacht voor gebiedscoördinatie, met ruimte voor het motiveren 
en enthousiasmeren van landbouwers, vernieuwende opvolgings- en 
monitoringstechnieken en het verkennen van nieuwe maatregelen. Die aanpak stemt 
volgens de VLM hoopvol en is ook voor andere akkervogels interessant. 

• Tegelijk wijst het onderzoek erop dat beheerovereenkomsten alleen niet zullen volstaan 
om de afname van de akkervogelpopulatie op Vlaams niveau te stoppen. Ook de 
landbouwpraktijk zelf en permanente structuren in het landschap zoals heggen, 
houtkanten en zandwegen spelen een belangrijke rol. 

 
In Nederland werd al uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar vogelakkers. Het gunstig effect 
van het inrichten van vogelakkers in het kader van een beleidsmatige gewenste 
vergroeningsopgave in de landbouw, werd voor het eerst wetenschappelijk beschreven in 
Schlaich et al. (2015). In de periode 2011-2013 zijn op twee proefvelden van twintig hectare 
vogelakkers aangelegd, en is onderzocht hoe grauwe kiekendieven die benutten. Tegelijkertijd 
werden prooidichtheden op de vogelakkers en in andere gewassen gemonitord. Het jaaggedrag 
van grauwe kiekendieven werd vastgelegd door middel van GPS-loggers (figuur 3).  
 

                                                
8 https://pers.vlm.be/studie-uhasselt-veldleeuwerik-en-gele-kwikstaart-stillen-honger-in-kruidenrijke-graslanden  

https://pers.vlm.be/studie-uhasselt-veldleeuwerik-en-gele-kwikstaart-stillen-honger-in-kruidenrijke-graslanden
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Figuur 3. GPS-tracks van een mannetje grauwe kiekendief, jagend op vogelakkers, de drie dagen na het 
oogsten van de luzerne (kaart: Almut Schlaich, bron: Werkgroep Grauwe Kiekendief / Google Earth). Zie 

ook Nature Today nieuwsbericht9 en meer details in Schlaich et al. (2015). 
 
De resultaten laten zien dat de grauwe kiekendieven inderdaad zeer gericht jagen op de 
vogelakkers, en dat ze er vaker komen als de luzerne geoogst wordt. Ze volgen daarbij vooral 
de gemaaide stroken, wat toont dat de bereikbaarheid van voedsel belangrijker is dan de 
dichtheid aan prooien alleen. Bijkomend voordeel van vogelakkers is dat ze goedkoper zijn 
dan gangbare beheermaatregelen zoals faunaranden en natuurbraak, doordat het 
luzernegewas gewoon geoogst en verwerkt wordt (Schlaich et al., 2015).  
 
Na de publicatie van deze eerste bevindingen werd in Nederland een grootschaliger onderzoek 
gestart naar vogelakkers. We beschrijven hieronder de resultaten van het grootschalig 
onderzoeksproject ‘Demo Vogelakkers 2015-2018’ zoals beschreven in Wiersma et al. (2019). 
Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het Nederlands Ministerie van Economische 
Zaken met de vraag om de ecologische effectiviteit van vogelakkers op verschillende 
schaalniveaus (van bodem tot vogels) en de landbouwkundige inpassing van vogelakkers in 
akkerbouwgebieden te onderzoeken. Deze demo sluit aan op bestaande maatregelen, zoals 
kruidenrijke akkerranden, die binnen het stelsel van agrarisch natuur- en landschapsbeheer 
(ANLb) een plek hebben. 
 

• Gemiddeld werden op een vierkante meter vogelakker ongeveer twee maal zoveel 
ongewervelden (≥ 5mm) gevangen als op een referentieperceel.  

• Muizentellingen werden eenmalig uitgevoerd nadat het gewas geoogst was, omdat de 
muizenholletjes dan goed zichtbaar zijn. Als we dit moment in ogenschouw nemen, dan 
laten de vogelakkers een toename van muizendichtheden over de jaren zien. 
Muizendichtheden fluctueren wel door de jaren met een cyclisch patroon en aantallen 
kunnen ook snel veranderen over het seizoen. Veel variatie werd derhalve ook 
waargenomen in de vogelakkers. 

• Het aantal broedvogels op vogelakkers is duidelijk hoger dan op gangbare akkers. Dit 
betreft voornamelijk zangvogels (gele kwikstaart, grasmus, graspieper, veldleeuwerik). 
De dichtheden van broedvogels in vogelakkers waren in de meeste jaren minstens twee 
keer zo hoog als in de omliggende referentiegebieden, en in één van de onderzochte 
regio’s (Groningen) minstens zelfs vier keer zo hoog.  

• De dichtheid van veldleeuweriken in vogelakkers ligt gemiddeld een factor vijf hoger dan 
in gangbaar beheerde akkergebieden. Van luzerne gaat een grote aantrekkingskracht uit 
als broedgewas. Deze vegetatie biedt de vogels een goede hoogte en openheid in een 
verder landschappelijk open omgeving. Door voedselzoekende ouders te volgen werd 
duidelijk dat paartjes veldleeuweriken vooral in de natuurbraak in de vogelakker zélf 

                                                
9 https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=22147  

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=22147
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foerageren, in de nabijheid van het nest. De aanwezigheid van een goed ontwikkelde 
insectenfauna in de vogelakker, in combinatie met een gewas met voldoende openheid 
om tussen te bewegen en goed verborgen te nestelen, is ideaal voor deze soort. 

• Op alle vogelakkers werden in het broedseizoen roofvogels waargenomen. Eerder 
onderzoek in Flevoland heeft vastgesteld dat percelen met stroken van verschillende 
gewassen, incl. luzerne, een aantrekkelijk habitat vormen voor roofvogels, waaronder 
bruine kiekendieven. Waarnemingen van roofvogels buiten de tellingen bevestigen het 
beeld dat roofvogels graag gebruik maken van vogelakkers. 

• Ook het gebruik van de vogelakker voor vogels die vliegende insecten eten mag niet 
onvermeld blijven. Hoge aantallen boerenzwaluwen werden aangetroffen boven 
vogelakkers. Uit recente onderzoeken is duidelijk geworden dat insecten de laatste 
decennia drastisch zijn afgenomen in zowel natuurlijk als in agrarisch gebied. Vogelakkers 
kunnen een belangrijk positieve bijdrage leveren aan een rijk insectenleven en daarmee 
ook aan het voorkomen van insectenetende vogels in het agrarisch gebied. 

• Voor overwinterende vogels hebben vogelakkers ook een zeer duidelijk positief effect. In 
de vogelakkers kwamen ’s winters veel hogere aantallen vogels voor dan in de omliggende 
referentiepercelen. De meest voorkomende vogels in de winter waren zaadeters, ganzen, 
insecteneters en roofvogels. Vooral voor muizeneters zijn de vogelakkers in het 
winterhalfjaar ook van groot belang als betrouwbare voedselbron. 

• Veel roofvogels, incl. schaarse en/of zeldzame soorten als ruigpootbuizerd, blauwe 
kiekendief, velduil en zelfs een steppekiekendief vonden ’s winters voedsel in de 
vogelakkers. Velduilen werden op alle vogelakkers waargenomen. Bij nachtelijke vangsten 
werden velduilen, ransuilen en kerkuilen gevangen, wat bewijst dat de vogelakkers niet 
alleen voor de velduil, maar ook voor andere uilensoorten zeer aantrekkelijke 
foerageergebieden zijn. 

• ’s Winters maakten ook veel andere vogels gebruik van de natuurbraakstroken en het 
wintervoedsel. Dit betrof voornamelijk zaadetende en wormenetende zangvogels, maar 
ook ganzen, die veel talrijker waren op vogelakkers dan op gangbare akkers. Eén van de 
talrijkste overwinterende soorten was de veldleeuwerik, een doelsoort voor het provinciaal 
beleid in Nederland. In hoeverre de lokaal broedende veldleeuweriken overwinteren in 
andere nabije vogelakkers is niet bekend, maar dat zou het geval kunnen zijn. 

• Inpassing van vogelakkers in het landschap: Vogelakkers kunnen in principe overal 
ingezet worden waar muizenetende roofvogels en uilen voorkomen. Dat is in alle 
landbouwregio’s van Nederland het geval. Als veldleeuwerik een doelsoort is, dan is het 
ook van belang dat het omliggende akkergebied nog redelijke dichtheden van deze soort 
herbergt, omdat een vogelakker anders niet gekoloniseerd zal worden. De mate waarin 
vogelakkers aantrekkelijk zijn voor soorten als patrijs en kwartel is niet bekend. Beide 
soorten zijn grondbroeders met een zeer laat broedseizoen. Maaien in vogelakkers tijdens 
dat broedseizoen brengt risico’s met zich mee. We weten niet of patrijzen en kwartels bij 
voorkeur in vogelakkers gaan broeden wanneer deze in hun leefgebied beschikbaar 
zouden zijn. 

 
Beoordeling met betrekking tot het verstoringsaspect 
 
Om de noodzakelijke grootte van de vogelakker te bepalen, is in Sweco (2021) de rekenmodule 
toegepast die in eerdere dossiers10 al werd gebruikt. Deze rekenmodule is ontstaan op basis 
van eerder advies van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) naar aanleiding van 
gelijkaardige dossiers in Limburgse en Brabantse akkervogelgebieden. Op basis van eerder 
overleg tussen ANB en de VLM is afgesproken om een gebied waarin ongeveer 10 % van de 
oppervlakte ingenomen wordt door geschikt broedhabitat, te beschouwen als ‘ideaal 
akkervogelgebied’. Men spreekt van een gebied met een eerder gemiddelde waarde indien 
ongeveer 5 % van het gebied geschikt broedhabitat is voor akkervogels. Hieruit kwam de regel 
om op basis van de waarde van het akkervogelgebied (bepaald op basis van aanwezige 

                                                
10 Waar maatregelen ingezet werden buiten de maximale verstoringsperimeter van turbines. Deze projectgeïntegreerde 
maatregelen werden ingezet om de effecten van geplande turbines te milderen 
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habitats en aantallen akkervogels) dat door windturbines verstoord wordt, de 5 % of 10 % 
regel toe te passen om de grootte van de in te richten vogelakkers (of andere 
beheerovereenkomsten ten gunste van akkervogels) te bepalen. Het INBO kan deze werkwijze 
volgen als regel om een voorstel te doen naar eventuele projectgeïntegreerde maatregelen ten 
gunste van akkervogels, maar stelt voor om de 5 % te vervangen door het streefcijfer van 7 
% zoals hierboven verduidelijkt (Europese Commissie, 2013; De Bruyn et al. (2019). Dit 
oppervlakteaandeel aan geschikt broedgebied wordt voornamelijk aangewend door “Kleine 
Landschapselementen Avifauna“ (KLA), maar zal een gelijkaardig ruimtegebruik kennen door 
“Open Landschap Avifauna” (OLA). Een veldleeuwerik zal als typische OLA soort niet gebaat 
zijn met een haag en een ringmus als typische KLA soort niet met grote stoppelvelden. 
Niettegenstaande elke soort qua biotoopeisen en levenswijze verschilt van de andere, zijn er 
toch grote gemeenschappelijke lijnen te trekken, die op territoriumniveau zijn terug te brengen 
tot een voorkeur voor een open landschap, dan wel een kleinschalig landschap (meer 
informatie in Dochy & Hens, 2005). Daarom wordt voor alle groepen van akkervogels dezelfde 
rekenmodule aangewend voor een combinatie van KLA en/of OLA. Het aandeel OLA kan in 
voorliggend dossier wel hoger liggen, aangezien grauwe kiekendief (als doelsoort in de regio) 
hiermee gebaat is. Op basis van andere projecten binnen waardevolle akkervogelgebieden bv. 
met hoge broeddichtheden en/of kerngebied SBP voor grauwe kiekendief, stelt Sweco (2021) 
correct dat bij voorliggend akkervogelgebied de 10 % regel van de rekenmodule gehanteerd 
dient te worden. Het onderhavige akkervogelgebied staat namelijk gekend als een kerngebied 
voor akkervogels en als prioritair beheergebied voor grauwe kiekendief (zie aanleiding). 
Rekening houdende met de verstoringsafstanden die bij akkervogels worden verwacht rond 
windturbines, kwam Sweco (2021) met de rekenmodule berekening uit op een gewenste 
grootte van ruim 10 ha, die ondertussen reeds gecontracteerd zijn om in te richten als 
vogelakker. Deze berekening is correct. Het is echter aangeraden om bij de uiteindelijke 
beoordeling over de mogelijkheid om dergelijke maatregelen al dan niet toe te passen, ook 
ruimtelijke aspecten mee te nemen op voldoende grote schaal, zoals de mate waarin de 
mogelijke effecten door de windturbines centraal in een gebied optreden (zoals dit project dat 
gelegen is centraal in een akkervogelgebied) of enkel in de rand ervan. De doelstellingen voor 
het verbeteren van de populatie akkervogels in Vlaanderen, en vooropgestelde oppervlaktes 
van de afgebakende beheergebieden, zullen hierbij belangrijk zijn (zie ook verder).  
 
De omgevingsfactoren maken de voorgestelde vogelakker in Sweco (2021) alleszins wel zeer 
geschikt. De percelen zijn gelegen binnen een uitgestrekt akkervogelgebied op rijke gronden, 
waar ook weinig verstorende elementen te verwachten zijn. De vogelakker sluit aan of ligt 
dicht bij andere akkers waar maatregelen zijn uitgevoerd in het kader van de 
beheerovereenkomsten voor akkervogels. De vogelakker ligt bovendien binnen een grote 
prioritaire maatregelenzone zoals vastgelegd in het SBP grauwe kiekendief in Vlaanderen. Het 
ligt ook op slechts 300 m van het enige Waalse beheergebied voor grauwe kiekendief met 
‘hoge prioriteit’ in de ruime omgeving (figuur 4). Daarnaast zijn in de omgeving van de 
voorgestelde vogelakker ook al verschillende doelsoorten waargenomen: veldleeuwerik, gele 
kwikstaart, geelgors, grauwe gors, steenuil, kwartel, patrijs, bruine-, blauwe en grauwe 
kiekendief (Sweco, 2021). De kans op gunstige effecten dankzij de vogelakker is daardoor 
zeer groot. 
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Figuur 4. Situering van de ruime omgeving van de geplande en bestaande windturbines, met weergave 

van de voorgestelde locatie voor een vogelakker, de beheergebieden voor grauwe kiekendief in 
Vlaanderen en Wallonië, en belangrijke akkervogelgebieden zoals opgenomen in de Vlaamse risicoatlas 
vogels-windturbines. In de Waalse kaart van gebieden voor grauwe kiekendief is ook aangegeven welke 

gebieden gedegradeerd zijn in kwaliteit van het (potentieel) leefgebied omwille van windturbines. 
 
 
Bovendien is er in het windprojectgebied ondertussen al verstoring aanwezig door recent 
gebouwde windturbines in Wallonië, waardoor zeker het zuidelijk deel van het 
akkervogelgebied en de prioritaire maatregelenzone voor grauwe kiekendief al gedegradeerd 
is in kwaliteit als (potentieel) leefgebied.  
 
We bemerken dat de inrichting van vogelakkers als milderende maatregel voor de effecten van 
windturbines op kleine zangvogelsoorten zoals veldleeuwerik en gele kwikstaart, samen met 
de eerder aangelegde vogelakkers en/of percelen met beheerovereenkomsten voldoende 
verspreid moeten worden binnen een doelgebied waarbinnen de kansen voor broedende 
akkervogels (moeten) worden verhoogd. Die spreiding is nodig omwille van het territoriaal 
gedrag van broedende zangvogels waardoor ze bepaalde afstanden houden tot elkaar. 
Hierboven werd reeds aangegeven dat zichtbare veranderingen op populatieniveau in een 
akkervogelgebied pas zullen optreden als er in het landschap een minimale hoeveelheid (min. 
7 %) oppervlakte onder gunstig akkervogelbeheer is, i.e. hoeveelheid hoogkwalitatief habitat 
of natuurlijke voedselbeschikbaarheid. De voorbeelden van succesgebieden tonen dat de 
gebieden waar in functie van kleine zangvogels zoals veldleeuwerik de zones waar maatregelen 
getroffen werden daar voldoende verspreid liggen binnen het akkervogelgebied (Teunissen et 
al., 2009; Universiteit Hasselt, 2020). 
 
In het huidig dossier zijn de vogelakkerpercelen geconcentreerd op één locatie. Er ligt wel een 
aanzienlijk aantal percelen met beheerovereenkomsten tot in de ruime omgeving rond de 
geplande vogelakker, waarbij door de combinatie met de vogelakker ook in die omgeving een 
extra gunstig effect op de populaties van akkervogels kan optreden. Een concentratie van één 
in de omgeving grote vogelakker kan in vergelijking met een versnippering van de maatregelen 
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alleszins ook wel gunstig zijn voor foeragerende broedvogels uit de directe omgeving en in het 
bijzonder ook voor grote aantallen overwinterende vogels, en zeker gunstiger als 
foerageergebied of eventueel broedgebied voor de doelsoort grauwe kiekendief en andere 
zeldzame soorten zoals velduil. Indien de maatregelen enkel gericht zijn op broedende kleine 
zangvogels, is een spreiding van de maatregelen aangewezen. De mate waarop de 
maatregelen via de inrichting van vogelakkers en/of beheermaatregelen ruimtelijk al dan niet 
moeten worden verspreid, kan afhangen van de lokale analyse en beoordeling. In huidig geval 
is de concentratie tot één grote vogelakker aanvaardbaar, gezien het eerder beperkt aantal 
huidige territoria van veldleeuwerik, gele kwikstaart, kneu en geelgors in het windparkgebied 
die mogelijks een alternatieve minder verstoorde plaats gaan zoeken, het vermoeden dat een 
grote vogelakker met ook een groot voedselaanbod in zowel zomer als winter meer opvalt in 
het landschap waardoor vogels deze gemakkelijker vinden, de doelstellingen voor grauwe 
kiekendief, en de huidige omstandigheden met reeds andere verspreide 
beheerovereenkomsten in de wijde omgeving van de voorgestelde vogelakker.  
 
Uit bovenstaande informatie over het succes van vogelakkers en de berekening van de nodige 
grootte van de in te richten vogelakker (Sweco, 2021) kunnen we stellen dat de verderop 
gelegen vogelakker de habitatkwaliteit voor akkervogels in de verdere omgeving van de 
windturbines (excl. de zones van de windturbines zelf) kan verbeteren. Dit is te verwachten 
op niveau van een lokale populatie11 zoals beschreven in Everaert (2015). In combinatie met 
de mogelijke verstoring van akkervogels in het windprojectgebied, kunnen we mede op basis 
van de analyse in Sweco (2021) en overige beschikbare kennis (zie boven) aannemen dat de 
lokale populatie akkervogels minstens gelijk kan blijven en misschien kan toenemen, in het 
bijzonder voor grauwe kiekendief door de aanleg van de vogelakker percelen. De directe 
nabijheid van de windturbines zal omwille van het verstoringseffect uiteraard wel minder 
optimaal worden als leefgebied voor akkervogels. Hierdoor dringt zich voor het geplande 
windpark en in het bijzonder door mogelijk cumulatieve effecten van bijkomende windturbines 
ook een beleidskeuze op. De afbakening van de belangrijke beheergebieden voor akkervogels 
en grauwe kiekendief toont het resultaat van een onderzoek naar de meest kansrijke gebieden 
voor het behoud en herstel van akkervogelpopulaties in Vlaanderen. Hoewel de verstoring van 
het windpark in Tongeren naar verwachting kan gemilderd worden tot een niet betekenisvol 
effect op de populatie akkervogels, en er ook nog andere verstoringsbronnen aanwezig zijn in 
de afgebakende gebieden in Vlaanderen, is er nog onduidelijkheid over de impact. Er ontbreekt 
namelijk nog een analyse of de projectgeïntegreerde maatregelen die met de inrichting van de 
vogelakker worden genomen, voldoende zekerheid bieden dat de doelstellingen op Vlaams 
niveau (of ander hoger niveau dan lokaal) wel kunnen gehaald worden met de nog resterende 
afgebakende beheergebieden in Vlaanderen. De voorgestelde vogelakker percelen zijn immers 
gelegen in een zone die reeds werd aangeduid als prioritair beheergebied voor het nemen van 
maatregelen voor akkervogels en grauwe kiekendief (waar de kans het grootst is op succes) 
en waar o.m. in het kader van de SBP’s akkervogels en grauwe kiekendief reeds gepland is 
om in de toekomst een verbetering te creëren van het (potentieel) leefgebied.  
 
Beoordeling met betrekking tot het aanvaringsaspect 
 
Vogels die toch nog in het windpark aanwezig zijn of er doortrekken, kunnen evenwel in 
aanvaring komen als ze zich op rotorhoogte van de windturbines begeven. Doordat de directe 
nabijheid van de windturbines omwille van het verstorend effect van deze turbines minder 
geschikt wordt voor vogels, neemt volgens Sweco (2021) ook de aanvaringskans af voor de 
klassieke kleinere akkervogels. Globaal gezien is deze stelling correct, hoewel er uiteraard nog 
een aanvaringskans zal blijven bestaan. Deze aanvaringskans is afhankelijk van de soort, de 
aantallen, en het gedrag. Op basis van de beschikbare kennis (zie o.m. in Everaert, 2015) 
kunnen we stellen dat er tijdens het broedseizoen vooral een mogelijke aanvaringskans kan 

                                                
11 Een lokale populatie definiëren we als een ecologisch geheel dat doorgaans uit meerdere deelgebieden bestaat en 
waartussen regelmatig uitwisseling kan optreden (zie in Everaert, 2015). 
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bestaan voor veldleeuwerik en roofvogels zoals de doelsoort grauwe kiekendief. Deze soorten 
vliegen in hun leefgebied immers ook soms op rotorhoogte (ca. 80-200 m) van de geplande 
windturbines. Voor de andere soorten in het projectgebied zal de aanvaringskans veel geringer 
zijn (Sweco, 2017a; zie ook in Everaert (2015) en Mieco effect (2021)). In Sweco (2017a & 
2021) is geen kwantitatieve effectanalyse verricht van de aanvaringskansen. Dit is ook niet 
evident omdat de vliegbewegingen van de soorten in het akkervogelgebied moeilijk te 
voorspellen zijn (random). Hoewel in Everaert (2015) ook voor random vliegbewegingen een 
mogelijke berekeningsmethode is voorgesteld, is de toepassing ervan niet overal mogelijk en 
in ieder geval zal dergelijke berekening grote onzekerheidsmarges bevatten. In voorliggende 
vraagstelling is een kwalitatieve analyse en beoordeling aanvaardbaar.  
 
Op basis van een expertenoordeel en de analyse in Sweco (2017a & 2021) verwachten we dat 
de aanvaringskans voor veldleeuwerik relatief laag tot matig is, met geen betekenisvolle 
effecten op de lokale populatie, zeker in combinatie met de gunstige effecten van de 
vogelakker. De aanvaringskans van veldleeuwerik zal relatief gezien nog het grootst zijn als 
er binnen de 100 m12 territoria aanwezig zijn. Het is daarom aangewezen om binnen de 100 
m (vanuit voorzorg bij voorkeur 200 m) van de windturbines, geen beheerovereenkomsten 
(zeker permanente) af te sluiten die aantrekkelijk zijn voor broedende veldleeuweriken. Een 
uitdoofscenario voor dergelijke maatregelen is daar gewenst om ervoor te zorgen dat de 
aanvaringskans voor veldleeuwerik relatief beperkt blijft. Deze aanbeveling is strijdig met de 
huidige afbakening van beheergebieden voor akkervogels (incl. de afbakening als prioritaire 
maatregelenzone in het vastgestelde SBP grauwe kiekendief) waarbinnen 
beheerovereenkomsten worden gestimuleerd. In het achtergrondrapport van het ontwerp SBP 
akkervogels is deze problematiek ook behandeld (Mieco effect, 2021). Daarin is o.m. te lezen: 
“Daarnaast hanteert de VLM rond windturbines een voorzorgsprincipe om ecologische vallen 
te vermijden, waarbij beheerovereenkomsten ter versterking van het leefgebied van 
akkervogels enkel worden afgesloten op voldoende afstand van windturbines13. Als 
windturbines dus worden geplaatst in kerngebieden voor akkervogels, heeft dit indirect het 
gevolg dat een belangrijk luik van het instrumentarium in die omgeving niet meer kan worden 
ingezet en dat dit deel van het kerngebied niet meer kan versterkt/ontwikkeld worden ten 
behoeve van de akkervogels. Het ecologisch rendement van eerdere investeringen kan door 
het uitdoven van maatregelen ook verloren gaan. Een duidelijke coherente beleidsmatige 
afstemming tussen de kerngebieden voor akkervogels (waar in afgebakende gebieden gerichte 
maatregelen worden ontplooid) en zones voor windturbines is wenselijk.” 
Hierdoor dringt zich door het mogelijk optreden van ecologische vallen ook voor het 
aanvaringsaspect een beleidskeuze op voor het geplande windpark en in het bijzonder door 
mogelijk cumulatieve effecten van nog meer windturbines in akkervogelgebieden in de 
toekomst. Er ontbreekt nog een analyse of de projectgeïntegreerde maatregelen die met de 
inrichting van de vogelakker worden genomen, voldoende zekerheid bieden dat de Vlaamse 
doelstellingen op het regionale niveau (akkerplateaus Heers-Riemst) wel kunnen gehaald 
worden met de nog resterende afgebakende beheergebieden in Vlaanderen. In ieder geval zal 
er in de directe nabijheid van de windturbines door het verstoringseffect al een zekere mate 
van degradatie optreden van het (potentieel) leefgebied voor akkervogels (zie boven).  
 
De grauwe kiekendief (momenteel niet broedend in de omgeving, sporadisch wel in de regio 
in de periode 2012-2018) of andere lokale roofvogels zoals de reeds in de omgeving broedende 
bruine kiekendief zijn een bijzonder geval. Broedende kiekendieven hebben een groot 
leefgebied. De aanvaringskans is voor deze soorten vooral relatief groot tijdens de balts en 
het uitvliegen van de jongen, dus in de omgeving van de (potentiële) nestplaats. Een 
risicoafstand hiervoor werd door Sweco (2021) op basis van contacten met experten (schrift. 

                                                
12 Gebaseerd op de baltsvlucht kenmerken zoals beschreven in Lewis-Stempel (2021) waarbij de meeste vluchten 
vastgesteld werden binnen de 100 m van het nest.  

13 In functie van de grauwe kiekendief werd meer specifiek beslist om geen beheerovereenkomsten af te sluiten binnen 
de 100 m en bij voorkeur verder dan 500 m van windturbines (schriftelijke mededeling VLM). 
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med. T. Schaub) bepaald op 500 m tot de windturbines. Vanuit INBO kunnen we dit op basis 
van een expertenoordeel en mede op basis van de aanbevelingen in Hötker et al. (2013) 
volgen, zeker in het geval van bruine kiekendief. Maar als voorzorg raden we aan deze afstand 
hier in het geval van grauwe en blauwe kiekendief te verdubbelen (1.000 m), gezien de status 
als zeer zeldzame niet-jaarlijkse broedvogels in Vlaanderen (Devos et al., 2016; Vermeersch 
et al., 2020).  
 
Het vlieggedrag en de aanvaringskansen van bruine en grauwe kiekendief rond windturbines, 
is o.m. met GPS onderzoek onderzocht door Schaub (2017) en Schaub & Klaassen (2019). Het 
grauwe kiekendief - kenniscentrum akkervogels (GKA) heeft de afgelopen jaren bij bruine en 
grauwe kiekendieven die in Nederland (Groningen) met hoge-resolutie GPS-loggers werden 
uitgerust, uitvoerig onderzoek verricht naar het vlieggedrag in en rond windparken, en 
daarmee ook het aanvaringsrisico beter kunnen inschatten. Het blijkt dat kiekendieven tijdens 
het jagen meestal onder de rotorhoogte vliegen, en de turbines meer vermijden als ze wel op 
die hoogte komen (figuur 5).  
 
 

 
Figuur 5. Vermijdingsgedrag van bruine en grauwe kiekendieven ten opzichte van windturbines. De 
plaatjes tonen de horizontale verdeling van GPS posities rondom windturbines. Alle turbines met 
bijbehorende posities zijn over elkaar heen gelegd. Rode punt = windturbinetoren, rode cirkel = 
risicozone, grijze cirkels = banden van 20 meter. Het grotendeels ontwijken van windturbines op 
rotorhoogte is duidelijk te zien. (Bron: Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels). Meer 

informatie over uitwijkgedrag en aanvaringskansen van vogels die soms op rotorhoogte vliegen is 
weergegeven in Schaub (2017) en Schaub & Klaassen (2019). 

 
 
GKA voorspelt echter dat de sterfte van kiekendieven door windturbines hoger zal zijn als er 
windturbineparken in hun broedgebied komen te staan. Met alle informatie over het 
vlieggedrag in combinatie met gegevens over de verspreiding van nesten van kiekendieven in 
Groningen, heeft GKA een model gebruikt dat het aanvaringsrisico voorspelt. Dit model laat 
zien dat de sterfte van grauwe kiekendieven door windturbines op dit moment in het 
Nederlandse studiegebied vrij laag zou zijn. Dit komt voornamelijk doordat de 
windturbineparken op dit moment alleen nog aan de randen van hun broedgebied liggen. Zou 
een windturbinepark in één van de hotspots voor kiekendieven gebouwd worden, dan zouden 
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er volgens het aanvaringsrisicomodel veel meer slachtoffers vallen. En dat vormt dan een 
ernstig probleem voor het voortbestaan van de lokale populatie (Schaub, 2017; Schaub & 
Klaassen, 2019)14. Een samenvatting van de onderzoeksresultaten is ook opgenomen in de 
nota van Sweco (2021). 
 
Om het aanvaringsrisico voor (potentieel) broedende kiekendieven in de buurt van het 
windpark in Tongeren/Vreren te beperken tot een verwaarloosbaar risico, stelt Sweco (2021) 
voor om in dat geval een camera-stilstandsysteem te installeren op de windturbines waarbij 
de turbines worden stilgelegd bij een gedetecteerde naderende grote vogel. De kritische 
periode voor aanvaring is tijdens de balts en het uitvliegen van de jongen. Deze periode 
situeert zich tussen 20 april en 15 augustus. Om alle risico te vermijden en omwille van de 
kostenefficiëntie is het aangewezen tijdens deze periode de turbines op risicomomenten stil te 
zetten vanaf zonsopgang tot zonsondergang (Sweco, 2021). Aangezien de doelsoort grauwe 
kiekendief geen jaarlijks vaste broedlocatie heeft, is het niet voorspelbaar waar hij zal broeden 
en kunnen dus ook geen veiligheidsafstanden voor inplanting van turbines aangehouden 
worden. Wanneer geen (potentieel) broedende vogels binnen de risicostraal van de turbines 
(500 m) in de periode 20 april – 15 juni worden vastgesteld (op te volgen door monitoring, zie 
verder) stelt Sweco (2021) voor om het camera-stilstandsysteem na deze periode stop te 
zetten (Sweco, 2021). Buiten die periode gaat het in het in het slechtste geval om vogels die 
verderop broeden en waarbij de aanvaringskans zoals bij niet broedende foeragerende vogels 
dan zeer beperkt is op basis van de modellering (zie o.m. in Schaub (2017) en Schaub & 
Klaassen (2019)). Hierboven is wel aangeraden om de risicostraal van 500 m wel toe te passen 
in het geval van bruine kiekendief, maar in het geval van grauwe en blauwe kiekendief omwille 
van de zeldzaamheid vanuit voorzorg te verdubbelen naar 1.000 m. 
 
Het in Sweco (2021) voorgestelde detectiesysteem om de windturbines tijdelijk stil te leggen 
is dat van DT-Bird15. Het DT-Bird systeem is een direct-stopsysteem en werkt met daglicht 
camera’s die vogels detecteren 360º rond de windturbine. Optioneel kunnen ook 
warmtebeeldcamera’s worden ingezet om nachtactieve vliegende dieren te detecteren. Vogels 
worden in realtime gedetecteerd en videobeelden kunnen worden opgeslagen in een database. 
Het ontwerp en operationele instellingen kunnen aangepast worden aan de doelsoort(en), 
zoals grote vogels. Een relatief grote roofvogel zoals een kiekendief kan overdag op een 
afstand van ca. 230 tot 480 m gedetecteerd worden (voor nachtactieve roofvogels ca. 130 tot 
150 m), afhankelijk van het systeem met vier of acht camera’s. Een dergelijk systeem is (nog) 
niet selectief waardoor ook bij passages van bv. blauwe reiger of buizerd de turbine zal 
stilgezet worden. Dit is volgens Sweco (2021) geen nadeel, eerder een voordeel, vermits ook 
deze vogels dan niet het slachtoffer van aanvaring kunnen worden. Vermoedelijk zal binnen 
afzienbare tijd en de snelle technologische evoluties via beeldherkenning ook op soort kunnen 
gedetecteerd worden waardoor nog gerichter kan gewerkt worden. Het is evenwel niet 
helemaal duidelijk of het systeem al onderscheid kan maken tussen een roofvogel en bv. een 
grote meeuw waarvan mogelijk relatief veel vliegbewegingen voorkomen. De kosten-baten 
moeten dus geval per geval worden bekeken, maar op basis van de beschikbare gegevens 
blijkt het systeem wel degelijk het aanvaringsrisico van grote vogels zoals kiekendieven 
significant te kunnen verminderen tot een verwaarloosbaar risico. Het voorstel van Sweco 
(2021) om het systeem na de controleperiode tot 15 juni enkel nog verder te activeren tot het 
einde van de theoretisch kritische periode in het broedseizoen (zie boven), als in de 
controleperiode 20 april tot 15 juni (potentieel) broedende vogels binnen de risicostraal van 
de windturbines worden vastgesteld, is gezien bovengenoemde informatie ook aanvaardbaar, 
in het geval van grauwe en blauwe kiekendief omwille van de zeldzaamheid mits aanpassing 
vanuit voorzorg naar een risicostraal van 1.000 m in plaats van 500 m die wel kan toegepast 
worden in het geval van bruine kiekendief (zie boven), en op voorwaarde dat er voor de 
(mogelijke) vaststelling hiervan een verplichte gerichte monitoring is vastgelegd.  
                                                
14 Zie ook https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=25648  

15 https://dtbird.com/ en zie ook in Sweco (2021) 

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=25648
https://dtbird.com/
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Naast het vermijden van directe sterfte door aanvaringen van grote (roof)vogels met de 
windturbines, kunnen de gunstige effecten van de verderop gelegen vogelakker op de 
populatie kleine akkervogels (door toename van aantal broedgevallen en het broedsucces) 
tegelijk ook gezien worden als milderende maatregelen om het mogelijk effect van sterfte bij 
kleine akkervogels in de populatie te beperken.  
 
Monitoring van de milderende maatregelen en aanwezigheid van soorten 
 
De voorgestelde milderende maatregelen kunnen slechts effectief blijven mits de nodige 
opvolging. We adviseren om dit op te nemen in de vergunningsvoorwaarden. In Sweco (2021) 
is hiervoor nog niets uitgewerkt. We adviseren om de kwaliteit van de vogelakker op te volgen 
zodat het terrein een optimaal leefgebied blijft (tegengaan van verwaarlozing), en om de 
(eventuele) getroffen maatregelen rond de aanvaringskans van bruine en grauwe kiekendief 
ook op te volgen. Hierbij is een controle belangrijk van (potentieel) broedende kiekendieven 
binnen de risicostraal van 1.000 m rond de windturbines in de periode 20 april tot 15 juni. De 
specifieke methode hiervoor moet nog vastgelegd worden, maar een wekelijks 
observatiemoment van minstens twee uren lijkt hiervoor een minimum. Indien dergelijke 
controle niet kan uitgevoerd worden of als er onzekerheid bestaat over (potentieel) broedende 
kiekendieven, dient het DT-bird windturbine-stopsysteem tijdens het volledige broedseizoen 
te worden toegepast zoals in de situatie wanneer er een (potentieel) broedgeval aanwezig is.  
 

 
Conclusies 
 
1. De verderop in te richten vogelakker op ongeveer vier kilometer van het windpark, kan 

voor een aantrek zorgen van vogels die door het verstoringseffect van de windturbines een 
plaats zoeken op grotere afstand van het windpark. Er is voldoende flexibiliteit te 
verwachten in het uitwijkgedrag van de akkervogelsoorten, zowel voor kleine zangvogels 
als voor grotere vogels zoals de doelsoort grauwe kiekendief. 
 

2. De vogelakker kan de habitatkwaliteit voor akkervogels in de verdere omgeving van de 
windturbines (excl. de zone van de windturbines zelf) verbeteren. Dit kan ook gepaard gaan 
met meer broedsucces en groei van de populaties van die vogels. In combinatie met de te 
verwachten verstoring van akkervogels in het windprojectgebied, kunnen we, rekening 
houdende met de actuele waarde voor akkervogels van het windprojectgebied, aannemen 
dat de populatie akkervogels in de omgeving voor wat betreft het aspect verstoring 
minstens gelijk kan blijven en mogelijk zelfs kan toenemen. Voor roofvogels zoals de bruine 
kiekendief, eventuele blauwe kiekendief en de doelsoort grauwe kiekendief kan wel een 
belangrijk negatief effect ontstaan omwille van sterfte door aanvaringen met de 
windturbines, als er een (potentieel) broedgeval aanwezig is binnen de 500 m (bruine 
kiekendief) of 1.000 m (grauwe en blauwe kiekendief) rond de turbines. Om dit 
aanvaringsrisico te vermijden is een camera-detectiesysteem voorgesteld dat de 
windturbines stillegt tijdens de momenten waarbij een kiekendief (en gelijkaardige soorten) 
de turbines nadert. Dergelijk systeem kan inderdaad effectief zijn om dat risico te 
vermijden. 

 

De voorgestelde milderende maatregelen kunnen slechts effectief blijven mits de nodige 
opvolging. We adviseren om dit op te nemen als vergunningsvoorwaarde. 
 
In de directe nabijheid van de windturbines zal het leefgebied voor akkervogels omwille van 
het verstoringseffect minder optimaal worden. Hierdoor dringt zich voor het geplande 
windpark en in het bijzonder door mogelijk cumulatieve effecten van mogelijks nog meer 
windturbines in akkervogelgebieden in de toekomst ook een beleidskeuze op. De 
afbakening van de belangrijke beheergebieden voor akkervogels en grauwe kiekendief 
toont het resultaat van een onderzoek naar de meest kansrijke gebieden voor het behoud 
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en herstel van akkervogelpopulaties in Vlaanderen. Hoewel de verstoring van het windpark 
in Tongeren naar verwachting kan gemilderd worden tot een niet betekenisvol effect op de 
populatie akkervogels, en er ook nog andere verstoringsbronnen aanwezig zijn in de 
afgebakende gebieden in Vlaanderen, is er nog onduidelijkheid over de impact op het 
behalen van de besliste beleidsdoelstellingen. Er ontbreekt namelijk nog een analyse of de 
projectgeïntegreerde maatregelen die met de inrichting van de vogelakker worden 
genomen, voldoende zekerheid bieden dat de Vlaamse doelstellingen op regionaal niveau 
wel kunnen gehaald worden met de nog resterende afgebakende beheergebieden in 
Vlaanderen. De voorgestelde percelen die ingericht zouden worden als vogelakker zijn 
immers gelegen in een zone die reeds werd aangeduid als prioritair beheergebied voor het 
nemen van maatregelen voor akkervogels en grauwe kiekendief (waar de kans het grootst 
is op succes) en waar o.m. in het kader van het SBP grauwe kiekendief (en het voorliggende 
ontwerp van SBP akkervogels) reeds gepland is om in de toekomst een verbetering te 
creëren van het (potentieel) leefgebied.  
 
Specifiek voor het aanvaringsaspect kan er ook een ecologische val ontstaan (in het 
bijzonder voor veldleeuwerik) als er in de directe nabijheid van de windturbines nog 
beheerovereenkomsten van kracht zijn. Beheerovereenkomsten ter versterking van het 
leefgebied van akkervogels zouden enkel mogen worden afgesloten op voldoende afstand 
van windturbines. Als windturbines dus worden geplaatst in kerngebieden voor akkervogels 
(zoals in huidig dossier het geval is, ook voor grauwe kiekendief) heeft dit indirect voor 
gevolg dat een belangrijk luik van het instrumentarium in die omgeving niet meer kan 
worden ingezet en dat deel van het kerngebied niet meer kan versterkt/ontwikkeld worden 
ten behoeve van de akkervogels. Het ecologisch rendement van eerdere investeringen kan 
door het uitdoven van maatregelen ook verloren gaan. Ook hierdoor ontbreekt er nog een 
analyse of de projectgeïntegreerde maatregelen die met de inrichting van de vogelakker 
worden genomen, voldoende zekerheid bieden dat de Vlaamse doelstellingen op regionaal 
niveau wel kunnen gehaald worden met de nog resterende afgebakende beheergebieden in 
Vlaanderen.  
 
In het licht van de doelstellingen en acties in de SBP’s, is het vanuit voorzorg afgeraden om 
windturbines te plaatsen in belangrijke beheergebieden voor akkervogels (in bijzonder de 
kerngebieden) en prioritaire maatregelenzones voor grauwe kiekendief, zeker als 
windturbines centraal in deze afgebakende gebieden worden gepland. Een actualisatie van 
de huidig afgebakende beheergebieden voor akkervogels is opgenomen als voorgestelde 
actie in het voorliggende ontwerp van SBP akkervogels. Hierbij zal in ieder geval rekening 
moeten gehouden worden met de huidige en te verwachten ruimtelijke eigenschappen en 
verstorende elementen. Een duidelijke coherente beleidsmatige afstemming tussen de 
kerngebieden voor akkervogels (waar in afgebakende gebieden gerichte maatregelen 
worden ontplooid) en zones voor windturbines is alleszins wenselijk. 
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