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Aanleiding 
Een projectontwikkelaar wenst een nieuw windturbineproject, bestaande uit drie turbines, 
te realiseren ten noorden van de verkeerswisselaar A10–E40 in Jabbeke. Verder 
zuidwestelijk zijn er ook nog andere plannen voor windturbines. In het kader van de drie 
windturbines in Jabbeke werd in opdracht van de initiatiefnemer door een studiebureau al 
een inventarisatie uitgevoerd van aanwezige vogels. Deze inventarisatie is opgesteld 
conform de richtlijnen die zijn aangereikt in de INBO leidraad over windturbines (Everaert, 
2015). De eerste resultaten van de inventarisatie werden op 18 januari en 31 mei 2022 
voorgesteld via een digitale meeting, waarbij INBO eveneens aanwezig was. 
 
De omgeving van de geplande windturbines is een gevoelige zone door de vele 
trekbewegingen van o.a. overwinterende vogels (vnl. ganzen en eenden) en gebieden die 
deze vogels gebruiken om te foerageren en rusten. Dit wordt deels bevestigd door de 
eerste resultaten van de inventarisatie. Gezien de tellingen dateren uit de winterperiode 
2021-2022 betreft het in hoofdzaak een momentopname. Het is wenselijk om ook op basis 
van oudere gegevens te onderzoeken of deze dezelfde tendens vertonen als de gegevens 
van de inventarisatie. 
 
Uit wetenschappelijke studies weten we dat de aantallen ganzen en de locatie van de 
ganzen sterk afhankelijk is van zowel klimatologische omstandigheden als door het 
landbouwgebruik van de percelen gedurende het jaar. Onder meer teeltresten kunnen 
hierin sturend zijn. Maar ook zeer tijdelijke factoren (bv. specifiek moment van de dag, 
verstoring door menselijke aanwezigheid) kunnen een invloed hebben op de gebruikte 
locaties en dus de resultaten van vogeltellingen.  
 
Het gebied van de Oostkustpolders incl. de zone rond het geplande windpark wordt door 
veel vrijwilligers al sinds de jaren 1960 op gestandaardiseerde wijze gemonitord op 
ganzen, gecoördineerd door Christine Verscheure en Prof. Dr. Eckhart Kuijken die deze 
historische data ook beheren. Zeer belangrijke soorten zijn de kleine rietgans en kolgans 
omdat deze al decennialang tijdens de winter met internationaal belangrijke aantallen 
(min. 1 % van biogeografische populatie) aanwezig zijn in de Oostkustpolders (Kuijken et 
al., 2005; Devos & Kuijken, 2020). De historische dataset is uniek en internationaal 
gerenommeerd, en mogelijk kan hieruit voor de ganzen ook een beeld gegeven worden 
van de kwetsbaarheid van de zone waarbinnen de windturbines gepland worden. Een 
samenvatting van de tellingen per ganzencomplex (waarbinnen verschillende apart 
getelde ganzengebieden liggen) wordt jaarlijks door Verscheure en Kuijken aan het INBO 
bezorgd voor verwerking in verschillende natuurrapporteringen.  
 
De samenvatting per ganzencomplex is het resultaat van zes simultaantellingen (één dag 
per maand van oktober tot maart) in alle gebieden binnen alle complexen van de 
Oostkustpolders. Voor een verwerking van de details per ganzengebied wordt ook 
rekening gehouden met een extra (zevende) telling eind december. De detailgegevens 
met wintermaxima gedurende de laatste zestien winterperiodes van de ganzengebieden 
in de omgeving van het geplande windpark, werden in de zomer van 2022 specifiek voor 
de opmaak van voorliggend advies ontvangen door het INBO.  
 
Omdat het ANB in de omgevingsvergunningsaanvraag een officieel advies zal moeten 
uitbrengen wensen we een subadvies op te vragen bij het INBO die rekening houdt met 
de historische beschikbare data van de overwinterende ganzen. 
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Vragen 
1. Zijn de telresultaten van het studiebureau over de overwinterende kleine rietganzen 

en kolganzen gelijklopend met de tendensen die af te leiden zijn uit de historische data 
van de gestandaardiseerde ganzentellingen en andere beschikbare gegevens?  
 

2. Blijkt uit de historische data en andere beschikbare gegevens van overwinterende 
ganzen dat het geplande windpark zich in een zeer kwetsbare zone bevindt? 

 
3. Duiden historische data en andere gegevens aan dat er (eventueel in bepaalde 

winterperiodes) kans is op betekenisvolle negatieve impact op de overwinterende 
ganzen? Welke aandachtspunten zijn belangrijk bij de effectanalyse en -beoordeling 
die nog moet opgemaakt worden door het studiebureau?  

 
4. Kan het nuttig zijn om bij bepaalde weersomstandigheden en/of momenten van de dag 

of het jaar milderende maatregelen toe te passen?  
 
 

Toelichting 
 
1 Beschrijving historische data in vergelijking met de 

inventarisatie van het studiebureau in 2021-2022 
 
1.1 Data per ganzencomplex in de periode 2006-2022 

De telgebieden van de overwinterende ganzen in de Oostkustpolders worden voor de 
gestandaardiseerde tellingen gegroepeerd in ganzencomplexen. Deze indeling is louter 
praktisch en om globale verschillen te tonen. Ecologisch gezien zijn de ganzencomplexen 
met elkaar verbonden en vormen ze één groot leefgebied voor die soorten. Het 
projectgebied van de drie geplande windturbines is gesitueerd in het ganzencomplex met 
nummer 4 (figuur 1). 
 

 
Figuur 1. Situering van de ganzencomplexen Oostkustpolders (cijfers = ganzencomplex nummers).  
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De historische evolutie van aantallen overwinterende kleine rietganzen en kolganzen in 
de Oostkustpolders in de periode 1959/1960 tot 2004/2005 werd uitgebreid besproken in 
Kuijken et al (2005). Het broedgebied van de kleine rietgans omvat Spitsbergen, 
Groenland en IJsland. De volledige broedpopulatie van Spitsbergen (in de periode rond 
2005 ca. 42.000 exemplaren) trok in die periode via Noorwegen en Denemarken door 
naar de overwinteringsgebieden in Nederland en Vlaanderen, het grootste deel in de 
Oostkustpolders. De grootste aantallen in de Oostkustpolders vertoeven er van november 
tot januari. In de periode rond 2005 was dit niet minder dan 80 % van de totale 
biogeografische (internationale) populatie. Het broedgebied van de kolgans strekt zich 
uit over heel Siberië tot net ten westen van de Oeral (in de periode rond 2005 ca. 
1.000.000 exemplaren). Binnen Europa is er nog een populatie in Groenland. Binnen 
West-Europa wordt overwinterd van Duitsland tot Frankrijk, inclusief het zuidelijk deel 
van het Verenigd Koninkrijk. In Vlaanderen overwinterden van oktober tot maart tot 
maximaal 45.000 kolganzen in de periode rond 2005. De belangrijkste pleisterplaatsen in 
Vlaanderen situeren zich in de Oostkustpolders waar in die periode geregeld tot meer dan 
20.000 exemplaren werden geteld, ongeveer 2 % van de totale biogeografische populatie. 
 
In voorliggend advies geven we voor de Oostkustpolders een beknopte beschrijving van 
de aantallen en verspreiding in de periode 2006-2022. We zien hierbij dat het aantal van 
kleine rietgans hier tijdens de laatste jaren nog ongeveer 20-40 % is van de totale 
biogeografische populatie, en voor kolgans ook nog rond 2 % (bijlage 1, figuur 2). Voor 
beide soorten zijn de Oostkustpolders dus nog van internationaal belang (≥ 1 %)1. Op 
Vlaams niveau zien we dat de Oostkustpolders van essentieel belang zijn (≥ 15 % van 
Vlaamse winterpopulatie), voor kleine rietgans zelfs nagenoeg 100 % in de meeste jaren. 
Het verschil tussen een ‘zeer belangrijk’ (≥ 2 %) of ‘essentieel’ (≥ 15 %)1 gebied op 
Vlaams niveau is verderop in dit advies waar mogelijk ook weergegeven in de figuren.  
 

 
Figuur 2. Wintermaxima kleine rietganzen en kolganzen in de Oostkustpolders (OKP) in 2006-2022, 

procentueel ten opzichte van Vlaamse en totale biogeografische (internationale) populatie. 
                                                
1 Een gebied wordt als internationaal belangrijk beschouwd als er regelmatig minstens 1 % van de individuen van 
de totale geografische populatie van een soort aanwezig zijn (zogenaamde 1 %-criterium). Minimum 2 % en 15 % 
van een Vlaamse populatie werd bij de opmaak van gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen (Paelinckx et al., 
2009) als criterium gebruikt voor het bepalen van het relatief belang van speciale beschermingszones voor de 
instandhouding van de soorten in Vlaanderen, respectievelijk ’zeer belangrijk gebied (≥ 2 %)’ en ’essentieel gebied 
(≥ 15 %)’. Voor de kleine rietgans en kolgans was dit toen op basis van het seizoensgemiddelde over de laatste 
zes winterperiodes. In de INBO risicoatlas-windturbines (Everaert, 2015) zijn de 2 % en 15 % drempelwaarden ook 
vermeld, op basis van het gemiddelde van de wintermaxima over de laatste tien winterseizoenen. In het voorliggend 
advies is de 2 % en 15 % indeling waar mogelijk ook toegepast, op basis van het gemiddelde van de wintermaxima 
over de vermelde periode (zie figuren). Dit is hier louter beschrijvend voor de klasse-indeling.  
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Hoewel zowel de aantallen kleine rietganzen en kolganzen in de Oostkustpolders nog 
steeds van internationaal belang zijn, is er in de laatste jaren voor de kleine rietgans een 
duidelijke daling te zien, ook in verhouding tot de internationale populatie waarvan er in 
2012/2013 en 2018/2019 een verhoging was van de geschatte populatie (figuren 3-4)2. 
Ook in Nederland is een daling merkbaar van de overwinterende kleine rietganzen. De 
zachte winters in Europa worden als belangrijke oorzaak vermeld, waardoor relatief meer 
ganzen in de winter niet verder meer vliegen dan Denemarken (zie verder in deel 1.3.3). 
 

 
Figuur 3. Wintermaxima van kleine rietganzen in de Oostkustpolders in de periode 2006-2022, in 

vergelijking met de totale biogeografische (internationale) populatie. Details, zie bijlage 1. 
 

 
Figuur 4. Wintermaxima van kolganzen in de Oostkustpolders in de periode 2006-2022, in 
vergelijking met de totale biogeografische (internationale) populatie. Details, zie bijlage 1. 

                                                
2 In de figuren verderop in dit advies, waarbij een opsplitsing is gemaakt tussen de periodes 2006-2014 en 2014-
2022, is voor 2006-2014 de internationale populatie genomen van de periode 2006-2012, en voor 2014-2022 deze 
van 2012-2018. Populatiegrootte, zie https://www.wetlands.org/knowledge-base/waterbird-populations-portal/  

https://www.wetlands.org/knowledge-base/waterbird-populations-portal/
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De figuren 5-8 tonen voor de periodes 2006-2014 en 2014-2022 het gemiddelde van de 
vastgestelde wintermaxima van kleine rietgans en kolgans in de ganzencomplexen van 
de Oostkustpolders. Hoewel we voor beide soorten een daling zien in de periode 2014-
2022, blijft zelfs het ganzencomplex nr. 4 (projectgebied) ook apart nog van zeer groot 
internationaal belang voor de kleine rietgans (tot ruim 5 % van de biogeografische 
populatie) en van zeer groot belang (min. 2 % van Vlaamse winterpopulatie) in 
Vlaanderen voor de kolgans. 

 
Figuur 5. Ganzencomplexen Oostkustpolders met weergave van het gemiddelde van de 

wintermaxima overwinterende kleine rietganzen in de periode 2006-2014. 
 

 
Figuur 6. Ganzencomplexen Oostkustpolders met weergave van het gemiddelde van de 

wintermaxima overwinterende kleine rietganzen in de periode 2014-2022. 



 

www.inbo.be INBO.A.4345 7 

 
Figuur 7. Ganzencomplexen Oostkustpolders met weergave van het gemiddelde van de 

wintermaxima overwinterende kolganzen in de periode 2006-2014. 
 

 

 
Figuur 8. Ganzencomplexen Oostkustpolders met weergave van het gemiddelde van de 

wintermaxima overwinterende kolganzen in de periode 2014-2022. 
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1.2 Detailoverzicht per ganzengebied in de periode 2006-2022 

Een overzicht van de individuele ganzengebieden waarin de tellingen worden uitgevoerd, 
is weergegeven in figuur 9. Voor een selectie van gebieden rondom het projectgebied 
worden hieronder de aantallen en evolutie weergegeven voor de overwinterende kleine 
rietganzen en kolganzen. In de figuren met het overzicht per gebied (vanaf figuur 13) zijn 
de weergegeven aantallen telkens het maximum van de wintermaxima over de 
betreffende aangegeven periode (2006-2022, en opgedeeld in 2006-2014 en 2014-2022). 
In tegenstelling tot het gemiddelde van de wintermaxima (zoals toegepast voor de 
ganzencomplexen in deel 1.1) geeft dit hier voor de individuele gebieden een beter beeld 
van de (potentiële) waarde voor pleisterende ganzen (zie ook verder in de bespreking).  
 

 
Figuur 9. Situering van de ganzengebieden Oostkustpolders in de omgeving van het windpark 

projectgebied. De gebieden waarvan de gegevens zijn ontvangen en als selectie zijn verwerkt in dit 
advies, zijn in het blauw weergegeven. Het projectgebied zelf omvat drie telgebieden (nr. 403 en 
431, en buitenrand van 409). In of nabij de ganzengebieden 410, 411 en 434 zijn er ook plannen 
voor mogelijke windturbines (aanmelding MER, niet aangeduid in de figuur). Gebied 434 is niet 
meegenomen in de verwerking omdat in de periode 2006-2022 tijdens de tellingen geen ganzen 
zijn vastgesteld. Het cijfer van de honderdtallen in de gebiedsnummers verwijst naar de nummer 

van de ganzencomplexen (zie 1.1).  
 
In de figuren 10-12 is op basis van de vastgestelde wintermaxima in de periode 2006-
2022 een vergelijking weergegeven van de trend voor de volledige Oostkustpolders en 
deze voor de selectie van gebieden rond de windpark projectzone in Jabbeke. Hierbij is 
het opvallend dat de gekende daling van de overwinterende kleine rietganzen in de 
Oostkustpolders tijdens de laatste jaren, minder duidelijk te zien is voor de selectie van 
de gebieden rond het projectgebied. In de winters 2009-2010, 2013-2014 en 2020-2021 
zijn opvallende pieken te zien in de aantallen van kleine rietgans voor de selectie van 
gebieden rond het projectgebied.  
 
Terwijl de aantallen in de volledige Oostkustpolders in de winter van 2020-2021 verder 
daalden, was er toen een sterke stijging van de aantallen voor de selectie van de gebieden 
rond het projectgebied.  
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De figuur 12 toont duidelijk dat het aandeel kleine rietganzen en kolganzen in de selectie 
van gebieden rond het windpark projectgebied opvallend groot is ten opzichte van de 
volledige Oostkustpolders, voor de kleine rietgans zelfs tot bijna 60 % in de winter van 
2020-2021. Door de beschreven westwaartse verschuiving van het overwinteringsgebied 
binnen Vlaanderen (Kuijken et al., 2005; Devos & Kuijken, 2020) kan de regio rond 
Jabbeke nog in belang toenemen, al dan niet als foerageer- en rustgebied, dan wel als 
corridor voor dagelijkse voedsel- en slaapvluchten. 
 

 
Figuur 10. Wintermaxima van kleine rietganzen in de periode 2006-2022. Vergelijking van de 

aantallen in de volledige Oostkustpolders met de selectie van gebieden rond de windpark 
projectzone in Jabbeke. Details, zie bijlage 1. 

 

 
Figuur 11. Wintermaxima van kolganzen in de periode 2006-2022. Vergelijking van de aantallen in 

de volledige Oostkustpolders met de selectie van gebieden rond de windpark projectzone in 
Jabbeke. Details, zie bijlage 1. 
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Figuur 12. Wintermaxima van kleine rietganzen en kolganzen in de selectie van gebieden rond de 

windpark projectzone in Jabbeke in 2006-2022, per winter procentueel ten opzichte van de 
wintermaxima voor de volledige Oostkustpolders. 

 
 
 
Voor een ruimtelijk overzicht van de resultaten per ganzengebied zijn hieronder in eerste 
instantie de maximumwaarden weergegeven voor de volledige periode 2006-2022 omdat 
dit het beste beeld geeft van de actuele potenties van de gebieden. Er zijn immers soms 
grote verschillen per telling omwille van toeval omdat de ganzen zich regelmatig 
verplaatsen (zie ook verder) waardoor een beoordeling van de belangrijkheid van een 
gebied op basis van een relatief klein aantal winterperiodes mogelijk een verkeerd beeld 
kan geven. Ter informatie is toch ook een vergelijking weergegeven van de deelperiodes 
2006-2014 en 2014-2022.  
 
De wintermaxima voor de periode 2006-2022 (figuren 13-14) tonen dat van de kleine 
rietgans zelfs in nagenoeg alle individuele ganzengebieden, ook de gebieden in het 
projectgebied, internationaal belangrijke aantallen (≥ 1 % van biogeografische populatie) 
zijn vastgesteld. Nagenoeg alle gebieden zijn voor de kleine rietgans ook ‘zeer belangrijk’ 
op niveau Vlaanderen (≥ 2 % van Vlaamse winterpopulatie3), inclusief ook het zuidelijk 
deel van het projectgebied. Zowel ten westen als ten oosten van het projectgebied ligt 
voor de kleine rietgans ook telkens een ‘essentieel’ gebied op niveau Vlaanderen (≥ 15 % 
van Vlaamse winterpopulatie). Voor de kolgans bleek het zuidelijk deel van het 
projectgebied minder belangrijk op basis van de tellingen, maar in het noordelijk 
projectgebied werden nog aantallen vastgesteld die zeer belangrijk zijn op niveau 
Vlaanderen.  
 
 

                                                
3 Voor de 2 % en 15 % waarde van de overwinterende ganzen in Vlaanderen, werd bij de klasse-indeling van de 
wintermaxima per individueel gebied in onderstaande figuren telkens het gemiddelde genomen van de 
wintermaxima over de weergegeven periode. Waar mogelijk werd bij deze klasse-indeling ook gebruik gemaakt 
van de drempelwaarde van 1 % van de totale biogeografische (internationale) populatie (zie ook deel 1.1).  
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Figuur 13. Ganzengebieden in de omgeving van het geplande windpark, met weergave van de 

wintermaxima overwinterende kleine rietganzen in de periode 2006-2022. 
 

 
Figuur 14. Ganzengebieden in de omgeving van het geplande windpark, met weergave van de 

wintermaxima overwinterende kolganzen in de periode 2006-2022. 
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In de figuren 15-16 is voor de kleine rietgans het verschil te zien tussen de periodes 2006-
2014 en 2014-2022. Tijdens de tellingen in de laatste periode werden in het projectgebied 
minder belangrijke aantallen vastgesteld.  
 

 
Figuur 15. Ganzengebieden in de omgeving van het geplande windpark, met weergave van de 

wintermaxima overwinterende kleine rietganzen in de periode 2006-2014. 
 

 
Figuur 16. Ganzengebieden in de omgeving van het geplande windpark, met weergave van de 

wintermaxima overwinterende kleine rietganzen in de periode 2014-2022. 
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In de figuren 17-18 is voor de kolgans het verschil te zien tussen de periodes 2006-2014 
en 2014-2022. Tijdens de tellingen in de laatste periode werden in het projectgebied nog 
nauwelijks kolganzen vastgesteld.  
 

 
Figuur 17. Ganzengebieden in de omgeving van het geplande windpark, met weergave van de 

wintermaxima overwinterende kolganzen in de periode 2006-2014. 
 

 
Figuur 18. Ganzengebieden in de omgeving van het geplande windpark, met weergave van de 

wintermaxima overwinterende kolganzen in de periode 2014-2022. 
 



 

14 INBO.A.4345 www.inbo.be 

Zoals hierboven al opgemerkt kan een vergelijking van periodes die een beperkt aantal 
jaren bevatten mogelijk een verkeerd beeld geven van het (potentieel) belang van een 
ganzengebied. Het is geweten dat ganzen zich omwille van verschillende redenen 
gedurende de dag en nacht regelmatig verplaatsen. Ganzen vertonen een cyclisch 
begrazingspatroon, waarbij ze meestal maar enkele dagen na elkaar in een bepaald 
gebied en/of complex verblijven om er te foerageren, om vervolgens naar een ander 
gebied/complex te gaan. Door een groot aantal tellingen in rekening te brengen kan het 
belang van de verschillende gebieden wel wat duidelijker tot uiting komen. Hoe lager de 
telfrequentie, hoe langer de periode moet zijn om bepaalde conclusies te kunnen trekken.  

Om het actueel (potentieel) belang te bepalen van de individuele ganzengebieden, is het 
daarom aannemelijk dat de resultaten voor de volledige periode 2006-2022 nog het meest 
betrouwbare beeld geven. Om dit wat verder te testen is het nuttig om de resultaten van 
de ganzentellingen (zoals hierboven beschreven) proberen te vergelijken met andere 
gerichte tellingen die op andere momenten werden uitgevoerd. Verder zijn er ook 
ruimtelijke gegevens beschikbaar van kleine rietganzen die zijn voorzien van een GPS 
zender. In het volgende deel gaan we hier voor de laatste winterperiodes dieper op in. 
Losse waarnemingen zijn in voorliggend advies niet verwerkt, maar moeten in een 
gedetailleerde impactanalyse wel worden meegenomen als extra informatie (op te vragen 
bij vzw. Natuurpunt Studie, online database van waarnemingen.be). 

1.3 Vergelijking met andere gerichte tellingen en gegevens 

1.3.1 Laatste winter 2021-2022 

Gedurende de winter 2021-2022 werden door een studiebureau gerichte tellingen 
uitgevoerd van aanwezige en overvliegende vogels tot ca. 1 km rond het windpark 
projectgebied. Er werden twaalf telmomenten georganiseerd verspreid in de periode 
november 2021 tot maart 2022, met de nadruk op november tot februari. Dit was conform 
de aanbevelingen rond het minimaal aantal telmomenten zoals vermeld in de INBO 
leidraad (Everaert, 2015) en op basis van een overleg met INBO in 2021. 

In de figuur 19 en 20 zijn voor kleine rietgans en kolgans de wintermaxima weergegeven 
van de officiële ganzentellingen in de winter van 2021-2022. De data van deze tellingen 
(zeven simultaantellingen, één per maand van oktober tot maart en één extra eind 
december) zijn verschillend van de twaalf telmomenten die door het studiebureau zijn 
uitgevoerd. In diezelfde figuren 19 en 20 zijn waarden toegevoegd van vastgestelde 
foeragerende ganzen tijdens de tellingen van het studiebureau. In tegenstelling tot de 
ganzentellingen (zeven per winter) werden in de noordwestelijke rand van het 
projectgebied (oostelijke rand van gebied 409) tijdens de gerichte tellingen van het 
studiebureau op twee teldagen zeer belangrijke aantallen vastgesteld van de kleine 
rietgans (≥ 2 % van Vlaamse winterpopulatie) en ook regionaal belangrijke aantallen van 
de kolgans (zeer belangrijk in vergelijking met omliggende gebieden). De aantallen van 
die gerichte tellingen zijn voor de kleine rietgans ook meer dan 1 % van het 
wintermaximum in de volledige Oostkustpolders in 2021-2022, wat belangrijk is om mee 
te nemen in een impactanalyse (berekening mogelijk betekenisvol effect door verstoring, 
zie verder in deel 2).  

Uit de bovenstaande vergelijking is het duidelijk dat bij het vergelijken van de resultaten 
van de officiële ganzentellingen per apart gebied een risico bestaat op het trekken van 
verkeerde conclusies, in dit geval dat er in bepaalde gebieden geen belangrijke aantallen 
ganzen (meer) aanwezig zouden zijn. De tellingen zijn immers slechts een 
momentopname. De officiële ganzentellingen moeten eerder bekeken worden op niveau 
van een ganzencomplex (zie deel 1.1) of de volledige Oostkustpolders. De gegevens per 
gebied blijven uiteraard zeer nuttig, maar voor het belang ervan het meest betrouwbaar 
voor een lange periode zoals de laatste zestien winterperiodes (zie boven). 
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Figuur 19. Ganzengebieden in de omgeving van het geplande windpark, met weergave van het 

wintermaximum overwinterende kleine rietganzen in de winter van 2021-2022 tijdens de officiële 
ganzentellingen. Ter vergelijking zijn enkele waarden toegevoegd van vastgestelde foeragerende 

kleine rietganzen tijdens de tellingen van het studiebureau (rode pijl locaties en rode tekst). 
 
 

 
Figuur 20. Ganzengebieden in de omgeving van het geplande windpark, met weergave van het 

wintermaximum overwinterende kolganzen in de winter van 2021-2022 tijdens de officiële 
ganzentellingen. Ter vergelijking zijn enkele waarden toegevoegd van vastgestelde foeragerende 

kolganzen tijdens de tellingen van het studiebureau (rode pijl locaties en rode tekst).  
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1.3.2 Laatste vier winters 2018-2022 incl. GPS zendergegevens 

Van de laatste vier winters (2018/2019 tot 2021/2022) zijn ook GPS zendergegevens 
beschikbaar van vijftien kleine rietganzen (Schreven et al., 2022). Niet alle gezenderde 
vogels hebben de geselecteerde regio rond Jabbeke bezocht. Slechts één vogel bereikte 
in elke van de vier winters de Oostkustpolders. In de winters 2020/2021 en 2021/2022 
kwamen telkens slechts vier vogels tot in Vlaanderen. Gemiddeld verbleven ze hier 67 
dagen per winter. De zenders zijn ingesteld op ongeveer 70 GPS positie-aflezingen per 
dag, soms in clusters van meerdere per minuut. 

Het aantal gezenderde vogels in de regio is laag. De gegevens geven wel een eerste 
indicatie van het terreingebruik in en rond de gebieden (figuur 21). Aangezien de ganzen 
doorgaans in groep foerageren en zich verplaatsen, geven de zenderdata ook een ruw 
beeld (maar niet los te zien van andere data) van waar belangrijke aantallen aanwezig 
zijn. Fragmentarische waarnemingen van ganzentellingen kunnen zelden dergelijke 
gedetailleerde ruimtelijke gegevens opleveren. Daarbij worden ook de nachtelijke 
aanwezigheid en bewegingen met zenders goed geregistreerd. 

Uit de vergelijking van figuren 21 en 22 is duidelijk te zien dat er in 2018-2022 ook 
regelmatig gezenderde kleine rietganzen aanwezig waren in het windpark projectgebied 
of in de directe nabijheid ervan (figuur 21), terwijl de vastgestelde aantallen tijdens de 
officiële ganzentellingen (figuur 22) relatief klein zijn. De verspreiding op basis van de 
gezenderde vogels in 2018-2022 komt beter overeen met de verspreiding op basis van 
de ganzentellingen over de periode 2006-2018 (zie figuur 13 in deel 1.2). 

 

 
Figuur 21. Bezochte locaties van vier gezenderde kleine rietganzen in de omgeving van het 

geplande windpark in de winterperiodes 2018/2019 tot 2021/2022. Gegevens van Schreven et al. 
(2022). Het windpark projectgebied is weergegeven met gele ellips. 
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Figuur 22. Ganzengebieden in de omgeving van het geplande windpark, met weergave van het 

maximum van de wintermaxima overwinterende kleine rietganzen in de winterperiodes 2018/2019 
tot 2021/2022. Het windpark projectgebied is weergegeven met gele ellips. 

 
 

1.3.3 Situatie in Nederland, Noord-Europa en Spitsbergen 

In deel 1.1 (figuur 3) zagen we dat het aantal overwinterende kleine rietganzen in de 
Oostkustpolders in ongeveer de laatste tien winters gedaald is, terwijl de (internationale) 
broedpopulatie in Spitsbergen in die periode net gestegen is. De aantallen overwinterende 
kolganzen vertonen daarentegen eerder een lichte toename in Vlaanderen, inclusief de 
Oostkustpolders (figuur 4 in deel 1.1). We kunnen aannemen dat de aantallen 
overwinterende Arctische ganzen (kolgans, kleine rietgans) die in Vlaanderen 
overwinteren jaarlijks variëren naargelang het weer. Voor de kolgans werd in de periode 
1959-2005 alleszins een significante positieve relatie vastgesteld tussen de wintermaxima 
in de Oostkustpolders en het zogenaamde ‘koudegetal’4 in Nederland (Kuijken et al., 
2005). Bij strengere winters kwamen er duidelijk meer maximale aantallen kolganzen 
overwinteren tot in de Oostkustpolders. Voor de wintermaxima van de kleine rietgans in 
de Oostkustpolders werd deze relatie niet vastgesteld in de periode 1959-2005. De kleine 
rietgans verkoos in die periode de Oostkustpolders al snel als vaste winterverblijfplaats, 
ongeacht het weer. Uit detailgegevens blijkt wel dat deze soort negatief kan reageren op 
sneeuwbedekking en extreme koude (Kuijken et al., 2005).  

De laatste decennia laat vooral de klimaatopwarming zich voelen, met langzaam 
afnemende wintergemiddelden van de kleine rietganzen in onze contreien, inclusief 
Nederland (Kuijken & Verscheure, 2021). In Nederland is een gelijkaardige dalende trend 
te zien van de overwinterende kleine rietganzen, zelfs ook van de kolgans5. Als oorzaak 
hiervoor geeft men aan dat omwille van de zachte winters in Europa tijdens de laatste 

                                                
4 Het koudegetal is een maatstaf voor de totale hoeveelheid kou in de koudste periode van het jaar. Alle 
etmaalgemiddelden beneden het vriespunt over de periode 1 november tot en met 31 maart worden opgeteld. 
Deze optelsom levert één (koude)getal op. Daarvan wordt het minteken weggelaten. 

5 Zie aantallen en trends op https://stats.sovon.nl/stats/soort/1580  

https://stats.sovon.nl/stats/soort/1580
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jaren, relatief veel ganzen uit de broedgebieden in Spitsbergen in het najaar niet meer 
verder vliegen dan Denemarken (SOVON, 2015; Koffijberg & van Winden, 2020). Het is 
moeilijk te voorspellen of dit in de toekomst weer kan veranderen. Tijdens strengere 
winters is het alleszins mogelijk dat er terug meer overwinterende ganzen tot in de 
Oostkustpolders komen. Dat er verschuivingen in areaalkeuze optreden kan mee gevolg 
zijn van klimaatverstoring, menselijke omgevingsdruk (landbouw, recreatie, urbanisatie) 
e.d. en moet vooral leiden tot voorzichtigheid in aantasting van traditionele gebieden zoals 
de Oostkustpolders als internationaal belangrijke veilige ‘safe harbour’. Door diverse 
ontwikkelingen kan habitatgebruik constant schommelen of evolueren, maar het is 
evident dat met de toenemende extremen in weersomstandigheden over de hele ‘flyway’ 
(van broed- naar overwinteringsgebieden en omgekeerd) de Oostkustpolders in geheel 
best gevrijwaard worden. Zo werd in enkele jaren (o.a. winters 1995-1996, 2009-2010 
en 2010-2011) in de Oostkustpolders een massale terugkeer van ganzen uit de meer 
noordelijke landen gezien toen daar in de latere winter een koudegolf met hevige 
sneeuwval optrad. Vooral de grote beschikbaarheid van voedseloverschotten door 
intensieve landbouw (gebruik van oogstresten door ganzen) kan verspreiding elk jaar 
beïnvloeden en zelfs mee het hele ‘flyway’-patroon bepalen (Kuijken & Verscheure, 2012; 
Devos & Kuijken, 2020; Kuijken & Verscheure, 2021). 

2 Mogelijke effecten van het geplande windpark 
 
Op basis van de gegevens van de officiële ganzentellingen lijkt het windpark projectgebied 
en directe omgeving tijdens de laatste jaren minder belangrijk geworden te zijn voor 
overwinterende kleine rietganzen en kolganzen. Deze tellingen zijn echter telkens een 
momentopname, waardoor in het bijzonder uit een vergelijking tussen de individuele 
ganzengebieden verkeerde conclusies kunnen getrokken worden. Om dit te vermijden, is 
het aangeraden de vergelijking van individuele ganzengebieden te maken op basis van 
een groot aantal winterperiodes (hier bij voorkeur periode 2006-2022) in combinatie met 
andere gegevens zoals extra gerichte tellingen en GPS zendergegevens. In deel 1 zagen 
we dat uit die andere gegevens blijkt dat in het projectgebied en directe omgeving op 
bepaalde momenten wel nog belangrijke aantallen kleine rietganzen en kolganzen 
aanwezig zijn. Enkel in het meest zuidelijk deel van het projectgebied lijkt die kans kleiner 
te zijn. De overwinterende pleisterende of rustende ganzen kunnen dus in het 
projectgebied verstoring ondervinden door windturbines, en overvliegende vogels kunnen 
in aanvaring komen met de wieken. Verder is het ook mogelijk dat er verstoring ontstaat 
op lokale trekcorridors tussen de ganzengebieden in de omgeving. 
 
In de INBO leidraad (Everaert, 2015) werd beschreven dat de afstand die overwinterende 
ganzen behouden tot windturbines en/of waarbinnen een significant waarneembare 
aantalsreductie mogelijk is omwille van verstoring, gemiddeld ongeveer 350 m is, en 
worst-case ongeveer 580 m. De ganzen maken uiteraard gebruik van een groot 
verspreidingsgebied (Oostkustpolders). In een uitgebreide impactanalyse (geen 
onderdeel van dit advies) zal op basis van de exacte inplantingsplaats van de geplande 
windturbines moeten onderzocht worden of het (gedeeltelijk) verlies aan ganzen in het 
projectgebied een mogelijk belangrijk effect kan veroorzaken op het verspreidingsgebied, 
maar ook specifiek voor de doelstellingen in beschermde gebieden zoals Natura 2000. 
Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de methode zoals voorgesteld in de INBO 
leidraad. Voor een beoordeling van het mogelijke effect door verstoring, werd daarin 
gesteld dat er een betekenisvol effect op de lokale populatie (hier winterpopulatie ganzen 
Oostkustpolders of kleiner niveau) kan optreden bij een blijvend jaarlijks habitatverlies of 
significante verstoring voor ≥ 1 % van de populatie. Het is daarbij belangrijk om ook 
rekening te houden met het feit dat bepaalde (zones binnen) verspreidingsgebieden meer 
worden gebruikt dan andere. Het landschap, landgebruik (teeltkeuze e.d.) en andere 
factoren zoals verstoring door bestaande windturbines, bewoning, wegen, bos, enz., 
spelen hierbij een rol.  
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In ieder geval moeten we er ook rekening mee houden dat de ganzen omwille van o.a. de 
beschikbaarheid aan voedsel en tijdelijke verstoring een groot netwerk aan gebieden 
nodig hebben in de Oostkustpolders (Kuijken et al., 2005). Ganzen hebben een grote 
oppervlakte aan graslanden nodig die ze cyclisch kunnen begrazen, wat ook vertaald 
geweest is in de gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen (G-IHD) voor kolgans en 
kleine rietgans (Paelinckx et al., 2009). Daarin wordt het behoud van de toenmalige 
oppervlakte historisch permanente graslanden in de Oostkustpolders als een minimale 
doelstelling beschouwd, bij kleine rietgans wordt zelfs gestreefd naar een uitbreiding. Het 
realiseren van de G-IHD kan niet alleen in het gedrang komen door rechtstreeks 
habitatverlies (bv. omzetten van graslanden in akkers, wat voor afgebakende (historisch) 
permanente graslanden verboden is, zie figuur 24), maar ook als graslanden weliswaar 
behouden blijven maar door andere factoren ongeschikt of minder geschikt worden voor 
ganzen, zoals door verstoring als gevolg van windturbines. Mede daarom werd in de G-
IHD ook het vermijden van verstoring als belangrijk doel vermeld (Paelinckx et al., 2009). 
 
 

 
Figuur 24. Situering van de beschermde poldergraslanden (historisch permanente graslanden en 
andere beschermde permanente graslanden) in de omgeving van het windpark projectgebied.  

 
 
Vanuit voorzorg is het sowieso aangeraden om gebieden die potentieel nog gebruikt 
kunnen worden als foerageer- en rustgebied van overwinterende ganzen, inclusief een 
verstoringsbuffer en (mogelijk) veel gebruikte dagelijkse trekroutes tussen de gebieden, 
te vrijwaren voor het plaatsen van windturbines. In die zin lijkt de aanwezigheid van 
windturbines in het projectgebied te Jabbeke problematisch omwille van verstoring in de 
gebieden en op de trekroutes en mogelijk ook omwille van mortaliteit door aanvaring met 
de windturbines. Voor de kleine rietgans werd in de noordrand van het projectgebied 
tijdens de gerichte tellingen van het studiebureau in de winter van 2021-2022 bovendien 
nog tot meer dan 1 % van de totale (maximale) populatie in de Oostkustpolders 
vastgesteld, en voor kolgans was dit ook tot bijna 1 %. Verder blijkt uit de officiële 
ganzentellingen in de periode 2006-2022 dat er ook zeer belangrijke aantallen kleine 
rietganzen en kolganzen gebruik maken van het projectgebied, voor kleine rietgans zelfs 
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van internationaal belang in de individuele ganzengebieden die overlappen met het 
projectgebied. Een gelijkaardige problematiek is zichtbaar voor de (omgeving van de) 
ganzengebieden 410, 411 en 434 waar ook al plannen bestaan voor mogelijke 
windturbines (aanmelding MER). In een meer gedetailleerde impactanalyse met de exacte 
plaatsen van de geplande windturbines kan het effect door verstoring en mortaliteit 
uiteraard nog nader onderzocht en beoordeeld worden, rekening houdende met 
bovenstaande gegevens, aandachtspunten en voorlopige conclusies. Losse waarnemingen 
zijn in voorliggend advies niet verwerkt, maar moeten in een gedetailleerde impactanalyse 
wel worden meegenomen als extra informatie (op te vragen bij vzw. Natuurpunt Studie, 
online database van waarnemingen.be) 
 
Het mogelijk effect op andere soorten zal uiteraard ook in detail moeten onderzocht 
worden in een impactanalyse. Zo is het noordelijk deel van het projectgebied ook een 
afgebakend weidevogelgebied, waarbinnen ook al bepaalde landbouwpercelen onder 
beheerovereenkomst liggen met de VLM, ten gunste van weidevogels (figuur 25). Vanuit 
voorzorg is het aangeraden om dergelijke gebieden zoveel mogelijk te vrijwaren voor het 
plaatsen van windturbines, zeker de meest belangrijke zones binnen die gebieden inclusief 
een verstoringsbuffer (Everaert, 2015). In die zin lijkt de aanwezigheid van windturbines 
in het noordelijk tot centraal deel van het projectgebied ook problematisch voor 
broedende en overwinterende weidevogels, omwille van verstoring in de gebieden en bij 
de dagelijkse vliegbewegingen en mogelijk voor sommige soorten (o.a. kievit en bruine 
kiekendief) ook omwille van mortaliteit door aanvaring met de windturbines. Een meer 
gedetailleerde impactanalyse met de exacte plaatsen van de geplande windturbines kan 
dit nader onderzoeken. 
 
 

 
Figuur 25. Weidevogelgebieden als deelkaart van de INBO risicoatlas (Everaert (2015). De percelen 

met lopende beheerovereenkomsten van landbouwers (VLM kaart, versie 2021) zijn ook 
weergegeven. De meest actuele kaart van beheerovereenkomsten is beschikbaar bij de VLM.  
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3 Mogelijke milderende maatregelen  
 
Een algemeen overzicht van mogelijke maatregelen om de effecten van windturbines te 
milderen is weergegeven in de INBO leidraad (Everaert, 2015).  
 
Om aanvaringen te vermijden kunnen windturbines bijvoorbeeld worden stilgelegd 
gedurende op voorhand vastgelegde momenten waarop de meeste vliegbewegingen zich 
kunnen voordoen. Als uit de gedetailleerde impactanalyse (niet opgenomen in dit advies) 
blijkt dat er belangrijke effecten door mortaliteit van broedende en/of overwinterende 
vogels kunnen optreden, lijkt het toepassen van dergelijke maatregel in huidig dossier 
moeilijk haalbaar. De turbines zouden dan wellicht over de volledige broed- en/of 
winterperiode moeten stilgelegd worden. Overwinterende ganzen zullen immers niet enkel 
in de avond en ochtend lokale vliegbewegingen uitvoeren maar ook overdag en ’s nachts. 
Voor broedvogels die mogelijk in aanvaring kunnen komen (o.a. kievit en bruine 
kiekendief) zouden milderende maatregelen via een op voorhand vastgelegde stilstand 
ook een uitdaging zijn om met succes toe te passen omwille van de random 
vliegbewegingen die hierdoor moeilijk te voorspellen zijn.  
 
Een optisch detectiesysteem dat windturbines enkel stillegt bij een naderende vogel of 
groep vogels, werd in een akkervogelgebied in Limburg wel al voorgesteld om aanvaringen 
met (grauwe) kiekendieven te vermijden (Everaert, 2021) en reeds als voorwaarde 
opgenomen om aanvaringen met bruine kiekendief en roerdomp te vermijden in een 
windpark in Antwerpen (Everaert, 2022). Het probleem bij de meeste systemen is wel 
nog dat de herkenning van specifieke soorten of soortgroepen nog niet voldoende 
betrouwbaar is (bv. voor onderscheid tussen een grote meeuwen en roofvogel of gans). 
In huidig dossier lijkt het succesvol toepassen van dergelijke maatregel mogelijk 
(voorlopig nog) moeilijk haalbaar maar wel te onderzoeken. De beschikbare systemen 
verbeteren continu en momenteel is minstens één systeem beschikbaar dat specifieke 
vogels of gelijkaardige vogels kan herkennen, dus bijvoorbeeld ook wellicht ganzen (zie 
meer informatie over de huidige systemen in Everaert (2022)).  
 
Om verstoring van vogels te vermijden, is de beste en vaak meest haalbare maatregel 
normaal een andere inplantingsplaats van de geplande windturbine(s). Een alternatieve 
inplantingsplaats is alleszins altijd het eerste dat moet onderzocht worden als uit een 
gedetailleerde impactanalyse (niet opgenomen in dit advies) blijkt dat er belangrijke 
effecten door mortaliteit of verstoring van broedende en/of overwinterende vogels kunnen 
optreden. Het beter inrichten en beheren van mogelijke broed- en/of 
overwinteringsgebieden in de omgeving (buiten de verstoringsbuffers) kan onderzocht 
worden als milderende maatregel (zie o.a. in Everaert, 2021) maar in ieder geval zal ook 
dan eerst moeten aangetoond worden dat er geen betekenisvolle effecten kunnen 
optreden door de windturbines. 

 
 

Conclusies 
 
1. De voorgestelde telresultaten van het studiebureau in opdracht van de 
projectontwikkelaar over de overwinterende kleine rietganzen en kolganzen zijn niet 
helemaal gelijklopend met de tendensen die af te leiden zijn uit de historische data van 
de officiële ganzentellingen. Uit de telresultaten van het studiebureau in de winterperiode 
2021-2022 blijkt dat zeker in de noordwestelijke rand van het projectgebied soms nog 
belangrijke aantallen pleisterende ganzen aanwezig zijn. Uit de data zien we in het 
volledige projectgebied, in tegenstelling tot vroeger, in de laatste winterperiodes inclusief 
2021-2022 veel minder ganzen dan vroeger. Een vergelijking van periodes die een 
beperkt aantal jaren (bv. hier van de laatste acht winterperiodes) bevatten geven voor de 
officiële ganzentellingen echter mogelijk een verkeerd beeld van het (potentieel) belang 
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van een individueel ganzengebied. Het is geweten dat ganzen omwille van verschillende 
redenen gedurende de dag en nacht zich regelmatig verplaatsen. Ganzen vertonen een 
cyclisch begrazingspatroon, waarbij ze meestal maar enkele dagen na elkaar in een 
bepaald gebied en/of complex van gebieden verblijven om er te foerageren, om 
vervolgens naar een ander gebied/complex te gaan. Om het actueel (potentieel) belang 
te bepalen van de individuele ganzengebieden, is het daarom aannemelijk dat de 
resultaten voor de volledige in dit advies weergegeven periode van zestien winterperiodes 
(2006-2022) nog het meest betrouwbare beeld geven, en die tonen dat in het 
projectgebied wel belangrijke aantallen ganzen kunnen foerageren.  
 
Het is nuttig om bij de data van de gestandaardiseerde ganzentellingen ook gegevens van 
andere onderzoeken te betrekken en waar mogelijk te vergelijken, zoals de gerichte 
tellingen van het studiebureau die in de winter 2021-2022 intensiever waren dan de 
officiële ganzentellingen. Verder zijn er ook in de periode 2018-2022 ruimtelijke gegevens 
beschikbaar van kleine rietganzen die zijn voorzien van een GPS zender. Uit die overige 
gegevens blijkt dat zeker in het centraal tot noordelijk deel van het projectgebied ook 
actueel nog belangrijke aantallen overwinterende ganzen kunnen aanwezig zijn. Losse 
waarnemingen zijn in voorliggend advies niet verwerkt. Het is aangewezen om die in een 
gedetailleerde impactanalyse wel mee te nemen als extra informatie. 
 
2. Uit de historische data van de overwinterende ganzen, in combinatie met de andere 
beschikbare gegeven, blijkt dat het projectgebied van het geplande windpark zich dus nog 
in een mogelijk kwetsbare zone bevindt die belangrijk is in het netwerk van verschillende 
ganzengebieden, in het bijzonder voor het centraal tot noordelijk deel van het 
projectgebied.  
 
3. De historische data duiden in combinatie met de andere beschikbare gegevens globaal 
aan dat er door de inplanting van windturbines in het geplande projectgebied te Jabbeke 
kans is op een betekenisvolle negatieve impact op de overwinterende ganzen. Een nog 
uit te voeren gedetailleerde impactanalyse6 (op basis van de exacte inplantingsplaatsen 
van de geplande windturbines) kan hierover meer duidelijkheid geven, rekening houdende 
met het feit dat bepaalde (zones binnen) gebieden in de Oostkustpolders meer worden 
gebruikt als foerageergebied dan andere. Het landschap, landgebruik (teeltkeuze e.d.) en 
andere factoren zoals verstoring door bestaande windturbines, bewoning, wegen, bos, 
enz., spelen een rol in de verspreiding van de vogels.  
 
In ieder geval moeten we er rekening mee houden dat de ganzen omwille van o.a. de 
beschikbaarheid aan voedsel en tijdelijke verstoring een groot netwerk aan gebieden 
nodig hebben in de Oostkustpolders. Ganzen hebben een grote oppervlakte aan 
graslanden nodig die ze cyclisch kunnen begrazen, wat ook vertaald geweest is in de 
gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen (G-IHD) voor kolgans en kleine rietgans. 
Daarin wordt het behoud van de toenmalige oppervlakte historisch permanente 
graslanden in de Oostkustpolders als een minimale doelstelling beschouwd. Voor kleine 
rietgans wordt zelfs gestreefd naar een uitbreiding van het graslandareaal. Het realiseren 
van de G-IHD kan niet alleen in het gedrang komen door rechtstreeks habitatverlies (bv. 
omzetten van graslanden in akkers, wat voor afgebakende (historisch) permanente 
graslanden verboden is), maar ook als graslanden weliswaar behouden blijven maar door 
andere factoren ongeschikt of minder geschikt worden voor ganzen, zoals door verstoring 
als gevolg van windturbines. Mede daarom werd in de G-IHD ook het vermijden van 
verstoring als belangrijk doel vermeld.  
 
Vanuit voorzorg is het sowieso aangeraden om gebieden die potentieel nog gebruikt 
kunnen worden als foerageer- en rustgebied voor een aanzienlijk aantal vogels, inclusief 

                                                
6 Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de methode zoals voorgesteld in de INBO leidraad (Everaert, 2015). 
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een verstoringsbuffer en (mogelijk) veel gebruikte dagelijkse trekroutes tussen de 
gebieden, zoveel mogelijk te vrijwaren voor het plaatsen van windturbines. In die zin is 
de inplanting van windturbines in het projectgebied problematisch voor de overwinterende 
ganzen, omwille van verstoring in de gebieden en op de trekroutes en mogelijk ook 
omwille van mortaliteit door aanvaring met de windturbines. Daarnaast moet ook de 
mogelijke impact op andere soorten worden onderzocht, zoals broedende weidevogels. 
Het noordelijk deel van het projectgebied overlapt met een weidevogelgebied waar ook 
beheerovereenkomsten met landbouwers (ten gunste van de populatie weidevogels) zijn 
vastgelegd. Daarom is de aanwezigheid van windturbines in het noordelijk tot centraal 
deel van het projectgebied ook voor broedende en overwinterende weidevogels 
problematisch omwille van verstoring en mogelijk voor sommige soorten (o.a. kievit en 
bruine kiekendief) ook door mortaliteit. 
 
4. Een algemeen overzicht van mogelijke maatregelen om de effecten van windturbines 
te milderen is weergegeven in de INBO leidraad (Everaert, 2015).  
 
Als uit de gedetailleerde impactanalyse blijkt dat er belangrijke effecten door mortaliteit 
van broedende en/of overwinterende vogels kunnen optreden, is het toepassen van een 
maatregel waarbij de turbines worden stilgelegd gedurende de volledige broedperiode van 
weidevogels en de overwinteringsperiode van de ganzen het meest betrouwbaar. In een 
meer gedetailleerde analyse kan ook nagegaan worden of de inzet van een optisch 
detectiesysteem voldoende betrouwbaar is om vogelaanvaringen (bv. voor 
overwinterende ganzen, broedende kieviten en bruine kiekendieven) te vermijden via een 
tijdelijke stilstand als de vogels de turbines gevaarlijk naderen. Het herkennen van 
specifieke soorten of soortgroepen is bij de meeste nu beschikbare optische 
detectiesystemen nog in ontwikkeling. Het IdentiFlight camerasysteem kan momenteel in 
vergelijking met andere systemen met de meeste precisie bepaalde vogelsoorten 
herkennen om aldus de windturbines stil te laten leggen.  
 
Om verstoring van vogels te vermijden, is de beste en vaak meest haalbare maatregel 
een andere inplantingsplaats van de geplande windturbine(s). Een alternatieve 
inplantingsplaats is alleszins altijd het eerste dat moet onderzocht worden als uit een 
gedetailleerde impactanalyse blijkt dat er belangrijke effecten door mortaliteit of 
verstoring van broedende en/of overwinterende vogels kunnen optreden. Het beter 
inrichten en beheren van mogelijke broed- en/of overwinteringsgebieden in de omgeving 
(buiten de verstoringsbuffers) kan onderzocht worden als milderende maatregel, maar in 
ieder geval zal ook dan eerst moeten aangetoond worden dat er geen betekenisvolle 
effecten kunnen optreden door de windturbines. 
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Bijlage 1: Evolutie overwinterende ganzen 
 

Wintermaxima van kleine rietganzen en kolganzen in de Oostkustpolders en Vlaanderen in de periode 2006-2022, in vergelijking met de totale biogeografische (internationale) 
populatie en met de aantallen in de selectie van gebieden rond de windpark projectzone in Jabbeke. Voor gegevens van vroeger verwijzen we naar o.a. Kuijken et al. (2005) en 

Devos & Kuijken (2020). Voor de cijfers van de geschatte biogeografische populaties, zie https://www.wetlands.org/knowledge-base/waterbird-populations-portal/  
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kleine rietgans populatie Vlaanderen 30317 35600 29493 33813 31030 27255 32160 25369 27146 21776 29429 24501 24927 21667 20600 16983
kleine rietgans populatie Oostkustpolders (OKP) 30235 35575 29484 33767 30890 27226 32113 25366 27140 21773 29415 24499 24924 21666 20586 16417
kleine rietgans OKP: % van populatie Vlaanderen 99,7 99,9 100,0 99,9 99,5 99,9 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 96,7
kleine rietgans OKP: % van populatie internationaal 72,0 84,7 70,2 80,4 73,5 64,8 51,0 40,3 43,1 34,6 46,7 38,9 29,0 25,2 23,9 19,1
kleine rietgans populatie in selectie gebieden      
rond projectzone Jabbeke 4103 5745 5262 12801 4226 971 2732 10675 3114 1907 3099 4094 2486 3564 11928 1237

kleine rietgans, selectie gebieden                         
rond projectzone Jabbeke: % van populatie OKP 13,6 16,1 17,8 37,9 13,7 3,6 8,5 42,1 11,5 8,8 10,5 16,7 10,0 16,4 57,9 7,5

kolgans populatie Vlaanderen 36172 44915 36627 70016 91772 41863 50448 53887 58036 71334 51942 67870 56730 61249 73024 70720
kolgans populatie Oostkustpolders (OKP) 17279 20956 17263 22205 41725 15614 25010 22157 21533 25050 19025 26621 17585 22620 30204 26372
kolgans OKP: % van populatie Vlaanderen 47,8 46,7 47,1 31,7 45,5 37,3 49,6 41,1 37,1 35,1 36,6 39,2 31,0 36,9 41,4 37,3
kolgans OKP: % van populatie internationaal 1,7 2,1 1,7 2,2 4,2 1,6 2,1 1,8 1,8 2,1 1,6 2,2 1,5 1,9 2,5 2,2
kolgans populatie in selectie gebieden                 
rond projectzone Jabbeke 1142 2086 2365 3933 17272 1569 3047 958 1338 1492 4993 1346 3933 2406 6214 1387

kolgans, selectie gebieden                                    
rond projectzone Jabbeke: % van populatie OKP 6,6 10,0 13,7 17,7 41,4 10,0 12,2 4,3 6,2 6,0 26,2 5,1 22,4 10,6 20,6 5,3

https://www.wetlands.org/knowledge-base/waterbird-populations-portal/
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