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AANLEIDING 
 
Electrabel N.V. wenst 4 windturbines te bouwen t.h.v. Zandbergen in Dessel (ten zuiden 
van KMO zone Stenenhei), en heeft voor dit project een bouw- en 
milieuvergunningsaanvraag ingediend. Er werd door het Agentschap voor Natuur en Bos 
(ANB) aan de vergunningsverlenende instanties reeds gemeld dat er mogelijke effecten 
te verwachten zijn op broedvogels en lokale trek watervogels buiten de broedperiode. In 
de lokalisatienota van Electrabel N.V. zijn die mogelijke effecten op vogels en 
vleermuizen echter onvoldoende besproken. 
 

VRAAGSTELLING 
 
Het ANB vraagt aan INBO of het mogelijk is om op basis van beschikbare gegevens een 
beoordeling te maken van de mogelijke impact van dit project op vogels. Indien niet 
mogelijk, had ANB graag geweten welke gegevens en analyses nodig zijn. 
 

TOELICHTING 
 
1. Beschrijving aanwezigheid vogels en impact door verstoring 

 
De waterplassen in de omgeving (Figuur 1) liggen op meer dan 1000 m van het 
projectgebied. Ze zijn vooral tijdens de winter- en doortrekperiode belangrijk voor enkele 
honderden tot een paar duizend watervogels. Het gaat hierbij om regionaal tot nationaal 
belangrijke aantallen eenden waaronder vooral krakeend, wintertaling, wilde eend, 
tafeleend en kuifeend. De grootste aantallen werden geteld op de waterplassen meer dan 
2000 m ten oosten van het projectgebied. Op de grootste waterplassen werden soms ook 
tot een paar honderd rietganzen en/of toendrarietgans vastgesteld. De resultaten van de 
watervogeltellingen per gebied (wintermaxima per soort uit de maandelijkse tellingen in 
het winterhalfjaar, INBO watervogeldatabase) zitten in bijlage van dit advies. 
 

 
Figuur 1. Geplande windturbines, met aanduiding van de waterplassen waarop belangrijke 
aantallen watervogels kunnen pleisteren en rusten.  
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Tijdens de inventarisatieperiode voor de Broedvogelatlas Vlaanderen (2000-2002) 
werden in een zone binnen de 300 m rond de geplande windturbines nog enkele territoria 
van bijzondere soorten als veldleeuwerik en scholekster vastgesteld (Vermeersch et al. 
2004). De zeer interessante heischrale graslanden, heide en bos ten zuiden van de 
geplande windturbines waren toen ook al interessant voor vogels, met boomleeuwerik op 
ongeveer 300 m, enkele territoria graspieper op 500 m, en zelfs een nachtzwaluw op 
ongeveer 800 m (Vermeersch et al. 2004). Bij een recentere broedvogelkartering 
(Arcadis studie) vond men binnen de 300 m nog 3 territoria veldleeuwerik en 4 territoria 
kievit. In de zone tussen 300 en 800 m ten zuiden van de geplande windturbines werden 
ongeveer 20 territoria boomleeuwerik vastgesteld, een nest van torenvalk en een nest 
van buizerd (ca. 650 m). Andere roofvogels zoals havik en sperwer komen ook tot 
broeden in de omgeving op meer dan 1000 m, en op de weilanden ongeveer 1100 m ten 
zuiden van de geplande locatie, werd ook een territorium gevonden van de wulp (Arcadis 
studie, zie Schoemans 2010).  
 
Directe verstoring (niet door aanvaring) op pleisterende, rustende en broedende vogels 
zal in veel omstandigheden normaal relatief beperkt blijven op een afstand van meer dan 
500 m, maar er zijn uitzonderingen en nog heel wat onduidelijkheden (Hötker et al. 
2006; Hötker 2006; Drewitt & Langston 2006, Stewart et al. 2007, Everaert 2008, 
Winkelman et al. 2008). De grootste verstoringsafstanden tot windturbines worden 
doorgaans vastgesteld buiten het broedseizoen bij watervogels, steltlopers en ganzen. 
Voor heel wat broedvogelsoorten zal de negatieve impact beperkt blijven tot ongeveer 
300 m (Winkelman et al. 2008) maar voor sommige soorten en in bepaalde 
omstandigheden kan de directe verstoring bij zowel broedvogels als niet-broedvogels 
mogelijk nog oplopen tot ongeveer 850 m (bv. 500 m tot mogelijk 800 m voor wulp 
tijdens het broedseizoen, 800 en 850m voor goudplevier en kievit buiten het 
broedseizoen, 600 m voor kolgans buiten het broedseizoen; meer informatie in o.m. 
Everaert 2008, Winkelman et al. 2008, Pearce-Higgins et al. 2009). In Winkelman et al. 
(2008) worden algemene buffers aangeraden van minimum 400 m voor watervogels en 
steltlopers en minimum 500 m voor ganzen. 
 
De waterplassen liggen op voldoende afstand (≥ 1000 m) van de geplande turbines in 
Dessel om directe verstoring in deze gebieden te vermijden.  
In een zone binnen de 300 m rond de geplande windturbines kan een matige verstoring 
optreden (momenteel enkele territoria veldleeuwerik en kievit). De grootste aantallen 
bijzondere broedvogels werden tijdens de laatste inventarisatie op meer dan 300 m 
vastgesteld waardoor een belangrijke verstoring door de geplande windturbines 
waarschijnlijk relatief beperkt zal blijven. Verstoring tot ongeveer 850m (voor bepaalde 
soorten, zie boven) is evenwel niet uitgesloten. De toekomstige situatie van de hierboven 
genoemde broedterreinen (verdere zuidelijke industrieontwikkeling) is ons niet gekend.  
 

2. Beschrijving aanwezigheid vogeltrek en impact door aanvaring of verstoring 

 
Tussen de verschillende waterplassen, en zeker voor wilde eend ook vanuit de 
waterplassen naar nachtelijke foerageergebieden op bepaalde akkers en weilanden in de 
omgeving, is er dagelijkse trek van de watervogels. Hierover zijn geen specifieke 
tellingen beschikbaar, maar toevallige observaties bevestigen dit (Schoemans 2010). De 
exacte ligging van de belangrijkste lokale trekroutes zijn niet gekend.  
Op basis van de ligging van de waterplassen, potentieel interessante weilanden en 
akkers, kan wel globaal ingeschat worden dat de lokale trek van eenden zal bestaan uit: 
 

- Uitwisseling tussen de verschillende waterplassen in de omgeving (Figuur 1) en deels 
evenwijdig met het kanaal. De uitwisseling tussen waterplassen ten oosten van de 
geplande windturbines en de meer westelijk gelegen waterplas aan het Prinsenpark, zal 
naar verwachting relatief beperkt zijn tot enkele tientallen of maximaal een paar honderd 
eenden per dag (zie vastgestelde aantallen Prinsenpark in bijlage).    
-Voedseltrek van voornamelijk wilde eenden die ’s avonds en ’s nachts vanuit de 
waterplassen opvliegen richting weilanden en akkers in de omgeving. Er kan ingeschat 
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worden dat deze trek voornamelijk zal gesitueerd zijn tussen de waterplassen en 
weilanden/akkers in de directe omgeving (o.a. ten zuiden van de grote waterplassen, ten 
zuidwesten van de geplande windturbines) en slechts in relatief kleine aantallen over de 
geplande windturbinelocatie. 
 
Hoewel er wegens een gebrek aan tellingen van eendentrek een onzekerheid blijft 
bestaan van de mogelijke effecten op rondvliegende vogels, kan op basis van de ervaring 
met bestaande en geplande windparken in Vlaanderen en uit buitenlandse 
literatuurgegevens ingeschat worden dat de effecten door aanvaring en verstoring 
(barrière-effect lokale trek) relatief beperkt zullen blijven. De geplande turbines in Dessel 
staan in lijn evenwijdig op de verbindingslijn van de waterplas Prinsenhof - overige 
waterplassen, en het gaat er om relatief kleine aantallen (wellicht minder dan 500 
eenden per dag langs de locatie voorbijvliegend). Rekening houdend met uitwijkgedrag 
en gekende aanvaringskansen, zal het aantal aanvaringsslachtoffers en verstoring in dit 
geval beperkt blijven (zie o.m. gegevens in Spaans et al. 1998; Bureau Waardenburg 
2005; Drewitt & Langston 2006; Dirksen et al. 2007; Everaert et al. 2008; Everaert 
2008b; Winkelman et al. 2008; Van den Balck & Durinck 2009; Krijgsveld et al. 2009; 
David et al. 2010). 
 
Enkele broedvogels die in de directe nabijheid van de geplande windturbines momenteel 
nog tot broeden komen (kievit, veldleeuwerik) zullen een kleine tot matige 
aanvaringskans hebben indien het gebied aantrekkelijk blijft om te broeden. Roofvogels 
die in de wijde omgeving broeden, zullen het windpark ook soms kruisen met een kleine 
aanvaringskans tot gevolg. Er zijn te weinig gegevens over plaatselijke vliegbewegingen 
om meer uitspraken te doen over de aanvaringskans van roofvogels. De windturbines 
komen aan de rand van het bestaande industriegebied, waardoor de kans op aanvaring 
met roofvogels waarschijnlijk toch beperkt blijft.  
 
3. Vleermuizen 

 
We beschikken momenteel niet over gedetailleerde gegevens van vleermuizen t.h.v. het 
projectgebied in Dessel.  
Recent onderzoek heeft uitgewezen dat windturbines in sommige omstandigheden ook 
een belangrijk probleem kunnen veroorzaken voor vleermuizen (Ahlén 2003; Arnett et al. 
2005; Hötker et al. 2006; Hötker 2006; Kunz et al. 2007; Horn et al. 2008; Dürr 2009). 
Vooral boomrijke berghellingen en andere bosrijke gebieden lijken risicolocaties te 
vormen. Naast een mogelijke verstoring in het jachtgebied en op de trekroutes, is er 
zowel een aanvaringskans voor lokale als voor doortrekkende vleermuizen. In diverse 
studies werden de grootste aantallen slachtoffers gevonden in de late zomer en het 
najaar (Rodrigues et al. 2008). Vroeger werd aangenomen dat de meeste van onze 
inlandse vleermuizen in normale omstandigheden niet veel hoger vliegen dan ongeveer 
40m. Zweeds onderzoek met behulp van warmtebeeldcamera’s heeft echter aangetoond 
dat gewone dwergvleermuis, laatvlieger, bosvleermuis en rosse vleermuis ook hoger in 
de lucht tot op een hoogte van 150m boven grasland, weidegebieden en bos 
voorkwamen, ver buiten het bereik van de veel gebruikte vleermuisdetectoren (meer 
informatie over effecten op vleermuizen, Winkelman et al. 2008; Everaert et al. 2008). 
 

Om potentieel belangrijke negatieve effecten op vleermuizen te vermijden, kan er voor 
de inplanting van windturbines best een buffer van 500 m gehouden worden tot 
belangrijke voortplanting- en overwinteringlocaties, zwermgebieden en kraamkolonies. 
Rond aantrekkelijke landschapselementen zoals bosranden, bomenlanen, waterlopen, en 
randen van rivierdalen, kan best een buffer van 200 m toegepast worden. Deze 
aanbevelingen zijn gebaseerd op een literatuurstudie van diverse onderzoeksresultaten, 
beschreven in Winkelman et al. (2008). Op basis van de landschapskenmerken nabij de 
geplande windturbines in Dessel, kunnen we inschatten dat de impact op vleermuizen 
wellicht relatief beperkt zal zijn. 
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CONCLUSIE 
 
Op basis van de beschikbare gegevens, verwachten we dat de potentieel negatieve 
effecten op vogels en vleermuizen relatief beperkt zullen blijven. Door het gebrek aan 
vogeltellingen van lokaal rondvliegende watervogels, roofvogels en andere broedvogels, 
alsook vleermuizen, is het niet mogelijk een kwantitatieve inschatting te maken van de 
mogelijke impact. Dergelijke tellingen zouden kunnen gebeuren tijdens het broedseizoen 
en najaar (broedvogels, vleermuizen) en winterperiode (watervogels) maar we hebben 
geen indicaties dat dergelijk vooronderzoek tot andere conclusies zal komen. 
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