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Aanleiding
• Aanwezige (beschermde) natuur in en rond havengebied.
• Bij vergunningsaanvragen voor geplande windturbines werden 

enkele knelpunten geïdentificeerd met betrekking tot kennisleemten 
over de effecten op vogels.

→ Onzekerheid over mogelijk negatieve effecten, waardoor het
vergunningsproces niet overal gemakkelijk verloopt.

→ Onderzoek met 3D vogelradar kan zeer effectief zijn om
belangrijke kennishiaten over vliegbewegingen weg te werken.

Aankoop 3D vogelradar (ruim 600.000 €) door VLEEMO in 2020. 
→ in 2021: start samenwerkingsovereenkomst VLEEMO – INBO 
voor wetenschappelijk onderzoek met gemeenschappelijke 
doelstellingen (win-win). Echter:
INBO maakt geen impactnota’s voor specifieke vergunningsaanvragen.



Gemeenschappelijke doelstellingen
• Informatie en inzichten opleveren voor inplanting van windturbines 

met een minimale impact op biodiversiteit, op basis van betere kennis 
belangrijke vliegbewegingen.

• Beter beeld krijgen van mogelijke effecten van bestaande en nog 
geplande windturbines op vogels en vleermuizen.

• Goed onderbouwde uitspraken kunnen doen over de gefaseerde 
bouw van nieuwe windturbines en eventuele te nemen maatregelen.

Meer specifiek ook: 
• Betere kennis van parameters voor effectberekeningen 

(aanvaringskansen, uitwijkgedrag).
• Betere kennis voor toepassing van milderende maatregelen 

(stilstandregelingen, camerasystemen, ..).
• Betere automatische vogel-classificatie van de radar, en beginnend 

innovatief onderzoek rond detectie van vleermuizen.
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ROBIN ‘3D MAX’ vogelradar

‘phased array’ FMCW radar antennes in X-band frequentie



Voorbeeld video van real-time radarbeeld: 
lokale vliegbewegingen vogels, najaar 2021

ROBIN 3D MAX vogelradar



Voorbeeld video van real-time radarbeeld:
najaarstrek (zang)vogels, oktober 2022

ROBIN 3D MAX vogelradar



Voorbeeld video van real-time radarbeeld:
met ook vleermuizen, oktober 2022

ROBIN 3D MAX vogelradar



Beperkingen van de vogelradar voor vogeldetectie
• Detectie is afhankelijk van afstand tot de radar, en door storende 

structuren (gebouwen, kranen, bossen,..) is het zicht minder goed.
• Auto-classificatie van de radar is momenteel beperkt tot 10 klassen: 

→ Validaties ten velde:  
feb-nov. 2021 ruim 111 teluren

Aircraft

Fast Target

Slow Target

Vehicle

Unknown

Flock

Large bird

Medium bird

Small bird

Insects



INBO validatiemetingen 2021 – telcirkels  



INBO validatiemetingen 2021 – type sessies

Volledige validatiesessies (visueel vs. radar en omgekeerd)
Visueel vs.  Radar = v  sessie
Hierbij wordt de detectiecapaciteit van de radar getest. De waarnemer zoekt eerst 
visueel in het veld naar vogels binnen de celcirkel, waarna nagekeken wordt of de 
radar deze ook detecteert.

- bij detectie door de radar: selecteren van de betreffende radartrack en toevoegen info via 
‘track position’ invoer: soort(groep), aantal, en extra info in ‘notes’ veld (code telcirkel, code 
sessie (hier = v))



INBO validatiemetingen 2021 – type sessies

Volledige validatiesessies (visueel vs. radar en omgekeerd)
Visueel vs.  Radar = v  sessie
Hierbij wordt de detectiecapaciteit van de radar getest. De waarnemer zoekt eerst 
visueel in het veld naar vogels binnen de celcirkel, waarna nagekeken wordt of de 
radar deze ook detecteert.

- bij geen detectie door de radar: selecteren van een positie op de kaart en toevoegen info via 
‘ground position’ invoer in ‘notes’ veld: code telcirkel, code sessie (hier = v)), soort(groep), 
aantal, en geschatte hoogte (h0,1,2,3) mede op basis van hoogte windturbines.

H3 = > 200 m (boven rotorvlak)
H2 = 90-200 m (in rotorvlak)
H1 = 30-90 m (onder rotorvlak)
H0 = 0-30 m



INBO validatiemetingen 2021 – type sessies

Volledige validatiesessies (visueel vs. radar en omgekeerd)
Radar vs. Visueel = r  sessie
Hierbij kijkt men eerst naar het scherm met de radartracks, waarna de waarnemer 
nagaat of het al dan niet een vogel betreft, en zoja welke. 

- Bij detectie door de waarnemer: selecteren van de betreffende radartrack en toevoegen info via 
‘track position’ invoer (zie …..), namelijk soort(groep), aantal, en extra info in ‘notes’ veld (code 
telcirkel, code sessie (hier = r)).

- Bij geen detectie van een vogel door de waarnemer betreft het (tenzij onvoldoende 
zichtomstandigheden) geen vogel: selecteren dan de betreffende (valse) radartrack en toevoegen 
info via ‘track position’ invoer, namelijk “geen vogel” (al dan niet met extra info, bv. “gebouw”, 
“kraan”, “regen”,...), aantal (standaard “1”), en extra info in ‘notes’ veld (code telcirkel, code sessie    
(hier = r)).



INBO validatiemetingen 2021 – type sessies

Overige (n en o) sessies – enkel gericht op soortbepaling

Tijdens nachtelijke tellingen en andere telsessies waarbij geen volledige validaties werden 
uitgevoerd (met afwisseling visueel vs. radar en omgekeerd), werd bij radartracks extra 
informatie toegevoerd volledig gericht op soortbepaling, om b.v. zoveel mogelijk tracks van 
bijzondere vliegbewegingen op soort(groep) te brengen. 
Deze sessies zijn ingevoerd met de sessiecodes n (nacht) of o (overige, bv. vroege ochtend). Dit 
werd ook gedaan door de betreffende radartracks te selecteren en toevoegen info via de ‘track 
position’ invoer, namelijk soort(groep), aantal, en extra info in ‘notes’ veld (indien mogelijk code 
telcirkel, en code sessie (hier = n of o)).



Alle validaties in 2021 (puntlocaties van validatiemomenten)



Alle gevalideerde radartracks in 2021



op basis van Visueel vs. Radar validaties

Algemene detectie (alle soortgroepen) per telcirkel,  H1-3 (n = 1263)

Detectie capaciteit



Algemene detectie (alle soortgroepen)
per telcirkel en hoogteklasse 

H1
n = 654

H2
n = 389

H3
n = 220

op basis van Visueel vs. Radar

Detectie capaciteit



Verkenning 3D tracks

Alle individuele plot punten binnen 2 vogeltracks



Verkenning 3D tracks

Voor (gemiddeld van alle plots in track)



Verkenning 3D tracks

Na (semi-3D uit detailgegevens per plot)



Indicatie, op basis van groot aantal (ook niet-gevalideerde) tracks

Detectie capaciteit

Alle tracks met auto-classificatie “medium bird” in mei 2021 met minimumlengte 100m, 
in werkelijkheid vooral individueel vliegende grote vogels, vooral grote meeuwen. 

H3 hier niet 
weergegeven 
(vrijwel overal 
in focusgebied 
goed)

Mede op



Vergelijking gevalideerde vogelklasse vs. automatische classificatie (n = 2855)

Correctheid automatische classificatie

Gevalideerde (werkelijke) classificatie



Radar vs. visueel: foutieve vogelclassificaties per telcirkel (excl. regen) 

Correctheid automatische classificatie



Radar vs. visueel: foutieve vogelclassificaties

Correctheid automatische classificatie



Radar vs. visueel: foutieve vogelclassificaties

Correctheid automatische classificatie



Ook windturbines zorgen soms voor valse vogeltracks  

 

Figuur 1.  Detail van valse tracks onder de classificatie grote vogels (‘large birds’) in 
februari langs een turbine van de zuidelijke windturbinecluster nabij Grote Kreek.   
Detail van valse ‘Large bird’ classificatie vogeltracks door rotoren van een 
windturbine in februari  2021



 

Figuur 1.  Detail van valse tracks onder de classificatie van grote vogels (‘large 
birds ’) in februari langs de windturbine bij Hooge Maey.  
Detail van valse ‘Large bird’ classificatie vogeltracks door rotoren van 
een windturbine in februari  2021

Ook windturbines zorgen soms voor valse vogeltracks  



Gepland: diepgaande verkenning van de data 
i.f.v. data-cleaning: mogelijke relaties met variabelen

Voorbeeld mogelijke te gebruiken variabele: totale afgelegde afstand in een rechte 
lijn tussen het eerste en laatste punt van de track (distance_travelled_straight (3D))  



Gepland: diepgaande verkenning van de data 
i.f.v. mogelijke relatie weersfactoren



Verkenning 3D tracks bij windturbines   

 

Figuur 1.  Alle gevalideerde vogeltracks in 2021 ter hoogte van de zuidelijke cluster 
van windturbines. 
Alle gevalideerde 2021 vogeltracks aan zuidelijke turbinecluster



Verkenning 3D tracks bij windturbines   

 

Figuur 1.  ‘Medium bird’ (middelgrote vogel) tracks met min. 1 km lengte in juli  
2021. 
‘Medium bird’ tracks (vaak grote meeuwen) met min. 1 km lengte 
in juli 2021 aan zuidelijke turbinecluster



Verkenning 3D tracks bij windturbines   

 

Figuur 1.  ‘Medium bird’ tracks (min. 100 m lengte) in februari 2021, binnen specifieke turbinebuffers. ‘Medium bird’ tracks met min. 100 m lengte in februari 2021
binnen turbinebuffers aan zuidelijke turbinecluster



Verkenning 3D tracks bij windturbines   

 

Figuur 1.  ‘Medium bird’ tracks (min. 100 m lengte) in februari 2021, binnen specifieke turbinebuffers. 
Hierbij is een correctie gemaakt met de voorlopige resultaten van het verschil in 
detectiecapaciteit in de verschillende hoogteklassen voor telcirkel nr. 6. 

‘Medium bird’ tracks met min. 100 m lengte in februari 2021 binnen turbinebuffers aan 
zuidelijke turbinecluster.  Correctie met voorlopige validatieresultaten van verschil in 
detectiecapaciteit in verschillende hoogteklassen voor telcirkel 6. 



 

Figuur 1.  ‘Medium bird’ (middelgrote vogel) tracks met min. 1 km lengte in juli  
2021. 
Met selectie van 2021 tracks aan zuidelijke turbinecluster: 
vergelijking 2+2 zones met+zonder windturbines. 
+ mogelijke relaties met snelheid van en stand/richting van rotoren, 

windrichting, windsnelheid, neerslag, temperatuur.  

Gepland: analyse uitwijkgedrag rond windturbines



Radarlocatie blijft primair. bv. probleem radarzicht door bosje



Radarlocatie blijft primair. bv. probleem radarzicht door bosje



Gevalideerde vogeltracks: roofvogels

 

Figuur 1.  Gevalideerde tracks van roofvogels (vooral buizerd, ook sperwer, 
slechtvalk, torenvalk, boomvalk, visarend en uil spec).  



Gevalideerde vogeltracks: grote meeuwen

 

Figuur 1.  Gevalideerde tracks van grote meeuwen (zilvermeeuw, kleine 
mantelmeeuw). 



Gevalideerde vogeltracks: ganzen (vooral grauwe gans, ook als ‘flock’)

 

Figuur 1.  Gevalideerde tracks van ganzen (vooral grauwe gans, ook brandgans, 
Canadese gans, nijlgans, gans spec.). De bewegingen vanuit/naar de polder van Stabroek en (wellicht) verderop zijn hier opvallend.  



Gevalideerde vogeltracks: eenden (vooral smient & wilde eend, ook als ‘flock’)

 

Figuur 1.  Gevalideerde tracks van eenden (vooral smient, wilde eend, eend spec, 
ook krakeend, slobeend). Hier zitten zeker voor smient ook verschillende tracks van groepen (flocks) bij.  De bewegingen 

vanuit/naar de polder van Stabroek maar ook vanuit/naar andere richtingen incl. Scheldezone en Linkeroever zijn hier opvallend. 



Gevalideerde vogeltracks: kievit   (ook als ‘flock’)

 

Figuur 1.  Gevalideerde tracks van kievit (zowel individuele als groepen). De 
bewegingen vanuit/naar de polder van Stabroek en zone rond de Schelde zijn hier het meest opvallend. 



Gevalideerde vogeltracks: gierzwaluw

 

Figuur 1.  Gierzwaluw, detail  van centraal en zuidelijk deel van het focusgebied. Er is 
veel beweging (o.a. in de avond) richting ZO boven het Rangeerstation, maar ook foeragerend op grote hoogte zowel boven de 

natuurzones als industrie incl. nabij windturbines. 



Gevalideerde vleermuizentracks

 

Figuur 1.  Zoals figuur 133, detail van gevalideerde vleermuizen boven de 

binnenweilanden. 



Voorbeeld vogelgroepen (flocks)  16-21u in februari 

 

Figuur 1.  Vogelgroepen (flocks), februari, selectie: 16-21u met tracklengte van min. 
2 km. Mede op basis van gevalideerde tracks betreft dit deels groepen eenden en ganzen (smient, grauwe gans) en kieviten, en 

deels ook sneeuwtrek (begin feb, zie verder). 

Mede op basis van deel gevalideerde tracks, betreft dit deels groepen eenden en ganzen, 
kieviten, en ook deels sneeuwtrek.

Mede op



INBO validatiemetingen 2022 – telcirkels 



Indicatie, op basis van groot aantal (ook niet-gevalideerde) tracks

Detectie capaciteit 2022

Alle tracks met auto-classificatie “medium bird” in mei 2022 met minimumlengte 100 m, 
in werkelijkheid vooral individueel vliegende grote vogels, vooral grote meeuwen. 

H3 hier niet 
weergegeven 
(vrijwel overal 
in focusgebied 
goed)

Mede op



Alle gevalideerde radartracks in 2022 ((maart) juni – oktober)



Gevalideerde vogeltracks in 2022:  roofvogels



Gevalideerde vogeltracks in 2022:  roofvogels

Mede op



Gevalideerde vogeltracks in 2022:  meeuwen

Mede op



Gevalideerde vogeltracks in 2022:  eenden & ganzen

Mede op



Gevalideerde vogeltracks in 2022:  lepelaar

Mede op



Gevalideerde vogeltracks in 2022:  vleermuizen

Mede op



Algemene conclusies validaties 2021-2022

Mits een aantal aandachtspunten, zelfs in ruimtelijk moeilijke omgeving 
(havengebied), mogelijk om bruikbare gegevens te verzamelen over 
vliegbewegingen van vogels en de mogelijke effecten van windturbines. 

De detectiecapaciteit is (naast afstand tot de radar) wel sterk afhankelijk 
van lokale factoren zoals gebouwen, kranen, bomen, …

→ “Location, location, location” !  voor keuze radarlocatie, 
gericht op specifieke doelstellingen.

+ automatische vogelclassificatie van de radar is 
een complex gegeven!
→ Toekomst: ‘Artificiële Intelligentie’ 

op basis van voldoende validaties

+ combinatie data gezendere vogels, camera-controlesysteem, ..


