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1 Inleiding 

Deze natuurtoets kadert in een aanvraagdossier voor uitbouw van een windturbinepark (3 turbi-
nes) in het noorden van de Gentse Kanaalzone parallel langs de oostzijde met de Kennedylaan, 
tegenover ArcelorMittal. De twee zuidelijke turbines werden in september 2010 stedenbouw-
kundig vergund en gunstig geadviseerd door de Provinciale Milieuvergunningscommissie. De 
meest noordelijke turbine werd negatief geadviseerd en niet stedenbouwkundig vergund. De 
reden hiervoor is dat deze aan de zuidrand van het Kloosterbos zou komen te staan. Het 
Agentschap voor Natuur en Bos vermoedt dat deze turbine een negatief effect zou kunnen uit-
oefenen op de natuurwaarden, meer specifiek vogels en vleermuizen, van het Kloosterbos – 
inzonderheid in het kader van het bosbeheersplan dat voor het Kloosterbos werd opgemaakt in 
opdracht van de provincie Oost-Vlaanderen. Na overleg met de betreffende diensten werd af-
gesproken dat voor deze turbine een natuurtoets zou opgemaakt worden.  
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2 Wetgeving 

2.1 Algemeen 
 
Zoals in de omzendbrief “EME/2006/01- RO/2006/02: Afwegingskader en randvoorwaarden 
voor de inplanting van windturbines” van de Vlaamse regering wordt gesteld, moeten diverse 
punten getoetst worden alvorens tot de bouw van windmolens over te gaan. 
 
Zo wordt ondermeer gesteld dat het de bedoeling moet zijn om zoveel mogelijk bestaande we-
gen en paden te gebruiken, zowel voor aanvoer van het materiaal, als voor het onderhoud. 
De oppervlakte die de funderingssokkel inneemt, bedraagt meestal zo’n 100 à 300 m² – afhan-
kelijk van de grootte van de turbine – en hierbij moet bijvoorbeeld getracht worden om de plaat-
sing zo te kiezen, dat er zo min mogelijk invloed is op de omgeving.  
 
Wat betreft het landschap, kan het effect van windturbines in een landelijke omgeving groter zijn 
dan in een verstedelijkte omgeving. In een landelijke omgeving wordt het turbinepark eerder als 
contrasterend gekarakteriseerd. Ze werken schaalverkleinend, vergroten de meetbaarheid van 
het landschap en tasten de weidsheid en openheid aan. Zo wordt steeds getracht een bunde-
ling van de windmolens te voorzien langsheen bestaande lineaire elementen zoals leidingen-
stroken, langsheen autosnelwegen of in industriegebied. 
 
 
2.2 Natuur 
 
De te verwachten effecten op de fauna, in het bijzonder vogels en vleermuizen, worden in inter-
nationale publicaties als (mogelijke) bedreiging vernoemd en zijn dus een essentieel element in 
de besluitvorming bij de inplanting van windturbines. Naast de effectieve aanvaring (met vlie-
gende dieren), kan verstoring optreden die, afhankelijk van de aard van de verstoring en de ma-
te van gewenning of van uitwijkmogelijkheden, blijvend kan zijn.  
 
Voor belangrijke natuurgebieden, waaronder het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN), Speciale 
Beschermingszones voor Habitat- en Vogelrichtlijn (SBZ-V & SBZ-H), natuurreservaten en an-
dere gebieden met belangrijke ecologische waarden (bijvoorbeeld leefplaatsen van beschermde 
soorten of vegetaties), dient een omgevingsanalyse uit te maken welke afstand als buffer aan-
gewezen is. Deze afstand kan onder meer bepaald worden afhankelijk van een lokale ornitho-
logische en/of chiropterologische analyse, waarbij ook rekening wordt gehouden met de omge-
vingsfactoren.  
 
Bovenstaande beoordelingselementen en effecten op vlak van natuur dienen beschreven te 
worden in de lokalisatienota. De nodige gegevens voor de beoordeling van het project in de 
“natuurtoetsen” van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het na-
tuurlijk milieu, zoals gewijzigd, zullen een integraal deel moeten uitmaken van de lokalisatieno-
ta:  

− de “algemene natuurtoets” (art. 16);  

− de “verscherpte natuurtoets” van het Vlaams Ecologisch Netwerk (art. 26bis) en  

− de verscherpte natuurtoets van de speciale beschermingszones in uitvoering van de 

habitatrichtlijn en de vogelrichtlijn (art. 36ter), ofwel de “passende beoordeling”.  
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Artikel 16, dat van toepassing is in voorliggende studie, stelt dat in het geval van een vergun-
ningsplichtige activiteit de bevoegde overheid er zorg voor draagt dat er geen vermijdbare 
schade kan ontstaan door de vergunning te weigeren of door redelijkerwijze voorwaarden op te 
leggen om de schade te voorkomen, te beperken of te herstellen.  
 
Dergelijke “algemene natuurtoets”, waarbij nagegaan wordt of vermijdbare schade wordt ver-
oorzaakt, is noodzakelijk bij de plaatsing van windmolens. Er is namelijk een sterke consensus 
dat de locatiekeuze voor windturbines van doorslaggevend belang is bij het vermijden van een 
nadelige impact op diverse soorten. Belangrijke broed-, pleister- en rustgebieden, evenals be-
langrijke trekroutes van beschermde, bedreigde, kwetsbare of zeldzame soorten, moeten in 
toepassing van het voorzorgsprincipe dan ook vermeden worden voor de inplanting van wind-
turbines.  
 
Een afweging dient bijgevolg gemaakt te worden over de inplanting van de windturbines, het 
mogelijke effect op fauna, flora of landschap en de aanwezigheid van alternatieven om nadelige 
effecten te vermijden. Hierbij kunnen economische en andere evaluatiecriteria (zoals kostprijs) 
evenwel geen voorrang krijgen op ecologische criteria. 
 
Algemene voorzorgsmaatregelen uit het Natuurdecreet zijn, zoals reeds gezegd, de “natuur-
toets” voor alle vergunnings- en meldingsplichtige activiteiten die vermijdbare schade kunnen 
veroorzaken; maar ook de zorgplichtregeling (artikel 14) die optimale vrijwaring van fauna en 
flora vooropstelt.  
 
Verder zijn er nog de vergunningenstelsels ten aanzien van ingrepen die een impact hebben op 
natuur en landschap. In het Bosdecreet (1990) is bijvoorbeeld het verbod op ontbossing opge-
nomen. Dat heeft evenwel geen absoluut karakter en de afwijkingen erop zijn voor een deel 
afhankelijk gemaakt van de bestemming. 
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3 Situering en waarde van het gebied 

 
Het Kloosterbos (ongeveer 90 ha groot) is gelegen in de hoek van de Kennedylaan en de E34, 
op de pleistocene zandrug die zich van west naar oost uitstrekt in het noorden van de provin-
cies West- en Oost-Vlaanderen. Deze bosgordel bestaat voornamelijk uit naaldhoutaanplanten 
op droge tot zeer droge zandgrond.  
 

 
Kaart 1: luchtfoto Kloosterbos 
 
Het Kloosterbos heeft vrijwel volledig de bestemming ‘bosgebied’ op het gewestplan. Het werd 
niet aangemeld als SBZ, noch aangeduid als VEN-gebied. Een groot deel van het gebied werd 
aangekocht door de provincie Oost-Vlaanderen en beheerd en verder uitgebouwd als provinci-
aal bosgebied.  
 
De bebossing dateert van het eind van de 18e eeuw en werd uitgevoerd onder impuls van het 
OCMW van Gent. Daarvoor was het ‘wastine’, heidegronden, vagen en struweel. Door haven-

Geplande turbine 
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uitbreiding, vooral na WO II, verdwenen delen van het bosgebied en trad door aanleg van di-
verse infrastructuren versnippering op.  
 
In 2005 werd voor het bosgebied een beheerplan opgesteld (Esher). Dit is thans in uitvoering. 
Een aantal bosbestanden met potenties voor heideontwikkeling werden reeds gekapt. De om-
vorming van naaldhoutbestanden naar loofhout gebeurt via groepenkap. Op bovenstaande re-
cente luchtfoto zijn de ontboste terreindelen en de groepenkappen (cirkels) duidelijk te zien. 
Tevens zijn er plannen om een belangrijke zone in het noordoosten als speelbos in te richten en 
wandelmogelijkheden uit te bouwen ten oosten van de Gebroeders Naudtslaan. In compensatie 
van de reeds ontboste terreingedeelten in functie van heide- en wastinne-ontwikkeling, werden 
op voormalige landbouwgronden in het noordoosten tegen de E34, compensatiebebossingen 
uitgevoerd.  
 
Het merendeel van de bosbestanden zijn thans nog vrij monotone naaldhoutbestanden (Fijn-
spar, Corsicaanse den, Grove den) met ondergroei van Amerikaanse vogelkers, Brede stekel-
varen en Adelaarsvaren. Van nature behoren deze bossen echter tot het Wintereiken-
Beukenbos en Berken-Eikenbos-type. Vooral in de meer open randen van het gebied komen 
een aantal waardevolle plantensoorten voor zoals Bleekgele droogbloem, Borstelbies, Grote 
wolfsklauw, Welriekende agrimonie, … (zie kaart 2 vegetatie en flora). De beperkte open plek-
ken herbergen nog restanten van heidevegetaties. Voornamelijk langs de Kenneylaan komt op 
de open leidingstrook Struikheide voor. De bermen van de Gebroeders Naudtslaan, een drukke 
verbindingsweg die langs de westzijde door het bosgebied loopt, werden grotendeels beplant 
met eiken en beuken (dreef). Ook langs de zuidoostrand en een noordelijke bosweg komen rij-
beplantingen voor van eik en beuk. Op vlak van paddenstoelen heeft het bos eerder een be-
perkte actuele waarde.  
 
Met betrekking tot avifauna komen in en in de directe omgeving van het Kloosterbos de meeste 
aan naaldhoutbossen gebonden soorten hier als broedvogel voor, zoals Kuifmees, Zwarte 
mees en Goudhaantje. Verder werden/worden een aantal roofvogels als broedvogel in of in de 
rand van het gebied waargenomen, namelijk: 
• Sperwer: jaarlijkse broedvogel (1 paar) 
• Havik: onregelmatige broedvogel (1 paar) 
• Buizerd: jaarlijkse broedvogel (1 paar) 
• Torenvalk: jaarlijkse broedvogel in de zuidrand (1 paar) 
• Ransuil: jaarlijkse broedvogel (1 paar) 
• Bosuil: jaarlijkse broedvogel (1 à 2 paar) 
Daarnaast valt ook een broedpaar van Zwarte specht te vermelden.  
 
Een gerichte inventarisatie in 2004 leverde slechts één vleermuissoort op, namelijk Dwerg-
vleermuis. Deze kwam vooral langs de eiken-beukendreef voor. De totale populatie die in en 
rond het Kloosterbos voorkomt werd geschat op 20 tot 40 exemplaren.  
 
Andere zoogdieren die er zeker voorkomen zijn Konijn, Haas, Rode eekhoorn, Mol en Egel. 
Vermits Ree reeds algemeen verspreid en in vrij grote aantallen voorkomt op de pleistocene 
zandrug, vermoeden we ook dat deze soort hier reeds aanwezig is, temeer daar ze reeds in de 
naastliggende gebieden gesignaleerd is.  
 
Met betrekking tot amfibieën en reptielen is het voorkomen van Levendbarende hagedis en 
Hazelworm van belang.  
 
Van dagvlinders en andere insectengroepen werden vooral algemene tot vrij algemene soor-
ten gemeld. Hooibeestje is wel een soort die sterk in achteruitgang is en hier nog voorkomt.  
 
Algemeen kan gesteld worden dat de actuele waarde van het Kloosterbos, zeker wat betreft 
fauna, vrij beperkt is. Wel komen er (nog) een aantal (zeer) zeldzame plantensoorten voor.  
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Kaart 2: Vegetatiekaart (2005) met situering geplande windturbine 
 
Door uitvoering van de in het beheerplan voorgestelde inrichtings- en omvormingsmaatregelen 
(kaart 3 kapregeling) en het toepassen van een gericht beheer, kan/zal deze waarde in de toe-
komst dienen te verhogen. Het beheerplan zet vooral in op de verhoging van de bosstructuurdi-
versiteit. Het aandeel loofhout zal sterk toenemen (op termijn tot ongeveer 80%) waardoor ook 
een verschuiving zal optreden in soortensamenstelling van zowel planten als dieren. Deze bo-
somvorming zal gespreid worden over een termijn van 50 jaar en zal gerealiseerd worden via 
sterke dunningen en groepenkappen en het groepsgewijs inplanten van vooral Zomereik. Voor-
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al de bestanden van Corsicaanse den worden omgevormd; Grove den wordt grotendeels be-
houden. Daarnaast worden verspreid over het bos voor in totaal ongeveer 9 ha open plekken 
gecreëerd met als doel heischrale en struikheidebiotopen (wastines) te ontwikkelen en heide-
gebonden soorten aan te trekken. Deze te ontbossen percelen werden gesitueerd op de meest 
kansrijke, droge zandgronden, enerzijds in de zuidwestrand en anderzijds in de zuidoostrand 
van het gebied. De kappingen werden ondertussen uitgevoerd. 
 

 
Kaart 3: inrichtingsmaatregelen 

Geplande turbine 
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4 Te verwachten effecten 

4.1 Algemeen  
 
Naast de landschappelijke integratie en het minimaliseren van storende effecten voor de mens, 
wordt eveneens gewag gemaakt van nadelige invloeden op dieren die in de nabijheid van wind-
turbines leven. De bouw van een windturbine in de zuidelijke rand van het gebied kan mogelijk 
een effect hebben op vooral de avifauna en vleermuizen in het gebied. 
 
Er zijn in binnen- en buitenland reeds tal van studies uitgevoerd naar het effect van (de inplan-
ting van) windmolens op hun omgeving, meer specifiek op avifauna en vleermuizen. 
 
Het meest voor de hand liggend, zijn aanvaringsslachtoffers die te betreuren vallen bij vogels 
en vleermuizen bij in werking zijnde windturbines. Ook de verstoring van jacht-, foerageer-, trek-
, slaap- of broedgebieden, zijn frequent aangehaalde problemen. Vleermuizen hebben boven-
dien te lijden onder “klaplongen” door plotselinge drukverschillen in de nabijheid van de draai-
ende wieken (zgn. “barotrauma”). Daarnaast zijn ook effecten beschreven op basis van ultraso-
ne geluiden, dewelke interfereren met de communicatie tussen diverse diersoorten (o.a. vleer- 
en spitsmuizen en mogelijk ook Hazen).  
 
Afhankelijk van het type windmolen, de hoogte van de rotoras, de lengte van de wieken, enz., 
zijn verschillende effecten te verwachten op vogels en vleermuizen. 
 
 
4.2 Vleermuizen 
 
Wat betreft vleermuizen moet een onderscheid gemaakt worden tussen de soorten naargelang 
hun preferenties wat betreft jachtgebied, vliegroutes of verblijfplaats. Het verschillend gedrag 
tussen de verscheidene vleermuissoorten is zo uiteenlopend, dat er geen eenduidig effect voor-
speld kan worden. De Rosse vleermuis jaagt bijvoorbeeld gedurende meerdere korte periodes 
per nacht en gebruikt tussentijds verschillende schuilplaatsen als tijdelijk onderdak. De Water-
vleermuis jaagt dan weer vrijwel de hele nacht door en bezoekt achtereenvolgens meerdere 
jachtplaatsen (waterpartijen).  
 
De manier waarop vleermuizen de afstand tussen dagslaapplaats en voedselgebied afleggen 
kan ook per soort verschillen. Grote soorten zoals de Rosse vleermuis en Laatvlieger kiezen 
geregeld voor een lijnrechte vlucht naar hun jachtgebied, waarbij ze op enkele tientallen of zelfs 
meer dan 100 meter hoogte vliegen. Kleinere soorten zoals de Dwergvleermuis en de Water-
vleermuis volgen meestal lijnvormige elementen om de afstand naar hun jachtgebied te over-
bruggen. Lichtschuwe soorten zoals de Watervleermuis en Grootoorvleermuis vermijden daarbij 
zoveel mogelijk kunstlicht en kiezen rustige routes doorheen stille landschappen.  
 
Tot op heden ontbreken in Europa grondige studies naar het voorkomen van slachtoffers bij 
diverse types van windmolenparken en de exacte oorzaak ervan. Uit een studie (Traxler, 20040F

1) 
over effecten van windmolens en de opmaak van afstandscriteria, blijkt dat de volgende ele-
menten nadelig kunnen werken voor vleermuizen: 
                                                                 
1 Traxler A., Wegleitner S. & H. Jaklitsch (2004). Vogelschlag, Meideverhalten & Habitatnutzung an bestehenden Wind-
kraftanlagen Prellenkirchen – Obersdorf – Steinberg/Prinzendorf. 
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− groot aantal windturbines per windmolenpark; 
− geringe afstand (25 – 30m) tussen de verschillende windmolens; 
− plaatsing van de windmolens in lange rijen i.p.v. in clusters; 
− windturbines geplaatst op een open mast (cfr. hoogspanningspylonen); 
− windmolens geplaatst op landschappelijke elevaties. 

 
Geen van deze elementen is van toepassing op het voorliggend project.  
 
In het gebied werd enkel een vrij grote populatie Gewone dwergvleermuis vastgesteld (zie ho-
ger). Deze komt voornamelijk voor in en langs de oude bomenrijen meer noordelijk in het ge-
bied.  
 
Wat betreft de Bijlage II & IV-vleermuissoorten dient een onderscheid gemaakt te worden tus-
sen de soorten naargelang hun preferenties wat betreft jachtgebied, vliegroutes of verblijfplaats 
(Figuur 1). 
 

 
Figuur 1. Schematisch overzicht van de 12 meest voorkomende Nederlandse vleermuissoorten 
en hun landschapsgebruik. Legende: A = algemeen in Nederland, VA = vrij algemeen, Z = zeld-
zaam, ZZ = zeer zeldzaam. Verder wordt per soort aangegeven of ze gevoelig zijn voor licht, of 
ze hun verblijfplaats in bomen of gebouwen kiezen, wat hun homerange is, of hun vliegroutes 
structuren volgen of ook door open gebied lopen en welk typen jachtgebied hun voorkeur heeft 
(Limpens et al., 2004). 
 
In grote lijnen kan gesteld worden dat de bouw van windmolens in de nabijheid of in het ver-
lengde van lineaire landschapselementen de kans op aanvaringen verhoogt, interfereert met 
vliegroutes en de doorlaatbaarheid en “leesbaarheid” van het landschap aantast. 
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In vele gevallen lijken vooral boomrijke berghellingen en andere bosrijke gebieden risicolocaties 
te vormen. Naast een mogelijke – visuele – verstoring in het jachtgebied en op de trekroutes, is 
er vooral een aanvaringskans voor lokaal jagende en doortrekkende vleermuizen. Toch zijn 
windmolens in open landschap eveneens niet vrij van vleermuisslachtoffers. Bepaalde soorten 
(Figuur 1) prefereren namelijk een open jachtgebied. Andere soorten kunnen de windmolen-
mast dan weer als geschikte paarlocatie beschouwen of trachten in de gondel binnen te dringen 
om te slapen. 
 
In deze situatie wordt het effect van de turbine op vleermuizen vrij laag ingeschat. De volgende 
argumenten kunnen hiervoor aangehaald worden: 
 
• De geplande turbine betreft een hoge turbine met een masthoogte van 100m en een rotordi-

ameter van 100 m. Dwergvleermuizen jagen op relatief lage hoogte. In regel wordt voor de-
ze diergroep in diverse studies een bufferafstand of een rotor vrije hoogte boven maaiveld 
van 50 m aangehouden die in deze situatie gehaald wordt.  

• De vaste jaaggebieden van Dwergvleermuis situeren zich langs bosranden, bomenrijen en 
dreven. De hoofdpopulatie komt dan ook verder verwijderd van de inplantingsplaats voor, 
voornamelijk langs de oude dreefbomen.  

• Daarnaast werd door de omvorming van het zuidelijk bosbestand naar wastine de bosrand 
meer noordelijk opgeschoven zodat deze thans op ongeveer 135 m van de inplantingsplaats 
verwijderd ligt.   

 
 
4.3 Avifauna 
 
In diverse studies is aangetoond dat windturbines verstoring kunnen veroorzaken onder foera-
gerende en rustende vogels, zowel op het land als op het water. Er bestaan echter heel wat 
verschillen tussen soorten en soortgroepen in de afstand en de mate waarin verstoring bij wind-
turbines kan optreden. De verstoring is ook zeer locatieafhankelijk. Tevens zijn er maar weinig 
studies beschikbaar die volgens een juiste methodiek opgezet en voldoende lang zijn uitge-
voerd om tot verantwoorde conclusies te komen (Langston & Pullan 20031F

2, Drewitt & Langston 
20062F

3, Stewart et al. 20073F

4). Dit betekent dat het overgrote deel uit de beschikbare literatuur 
met de grootste voorzichtigheid moet worden geïnterpreteerd. Ook al zijn echter weinig data 
beschikbaar, dan dient wel met het voorzorgprincipe rekening te worden gehouden. Dit alles 
maakt het bepalen van bufferafstanden geen eenduidige zaak. 
 
4.3.1 Verstoring broedvogels 
 
Voor broedvogels blijken windturbines niet zo een groot verstoringseffect te hebben. Onderzoe-
kers veronderstellen dat gewenning en plaatstrouw aan broedgebied hierbij een rol spelen. De 
beschikbare studies onderzoeken vrijwel uitsluitend kust- en weidevogels. Zowel in Nederland 
als bij de windturbines langs de oostelijke strekdam te Zeebrugge werd vastgesteld dat een rij 
windturbines tijdens het broedseizoen geen barrière vormt op de voedselvluchten van meeu-
wen. De grotere meeuwen vertoonden meer procentuele reacties (plotse verandering van 
vliegrichting en/of vlieghoogte vlak voor de turbines) (Van den Bergh et al. 20024F

5,  Everaert 
20035F

6, Everaert & Stienen 20076 F

7).  
 

                                                                 
2 Langston, R.H.W. & Pullan, J.D. 2003. Windfarms and birds: an analysis of the effects of windfarms on birds and guid-
ance on environmental assessment criteria ansd site selection issues. Report by Birdlife International on behalf of the 
Bern Convention. Council of Europe T-PVS/Inf (2003) 12. 
3 Drewitt, A.L. & Langston 2006. Assessing the impact of wind farms on birds. Ibis 148: 29-42. 
4 Stewart, G.B., Pullin, A.S. & Coles, C.F. 2007. Poor evidence-base for assessment of windfarm impact on birds. Envi-
ronmental Conservation 34: 1-11. 
5 Van den Bergh L., Spaans A., Van Swelm N. 2002. Lijnopstellingen van windturbines geen barrière voor voedselvluch-
ten van meeuwen en sterns in de broedtijd. Limosa 75:25-32. 
6 Everaert, J. 2003. Windturbines en vogels in Vlaanderen: voorlopige onderzoeksresultaten en aanbevelingen. 
Natuur.Oriolus 69 (4), 145-155. 
7 Everaert, J. & Stienen E. 2007. Impact of wind turbines on birds in Zeebrugge (Belgium). Significant effect on breeding 
tern colony due to collisions. Biodiversity and Conservation 16: 3345-3359. 
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De afstand die broedvogels houden tot windturbines gaat tot een gemiddelde van ongeveer 130 
m bij Kievit en 370 m bij Grutto. De variatie tussen de verschillende studies is echter groot, met 
daardoor geen significante (betrouwbare) resultaten. Hoewel er geen statistisch significante 
resultaten zijn, kan algemeen wel gesteld worden dat de verstoring onder broedvogels niet toe-
nam met de turbinegrootte en voor bepaalde soorten zelfs afnam. Dat laatste was niet alleen 
het geval voor akker- en weidevogelsoorten zoals Patrijs, Roodborsttapuit, Veldleeuwerik, 
Geelgors, Grauwe Gors en diverse andere zangvogelsoorten, maar ook voor relatief gevoelige 
steltlopers zoals Grutto, Tureluur en Wulp (Hötker 20067F

8). 
 
De meeste van de bovengenoemde soorten komen echter vrijwel niet voor in het projectgebied. 
Van belang zijn wel een aantal broedende roofvogelsoorten in het gebied (zie hoger). Over de-
ze groep en andere bosbewonende vogelsoorten zijn er weinig studies beschikbaar aangaande 
mogelijke effecten van windturbineparken. De beschikbare informatie betreft buitenlandse stu-
dies waarbij vooral het effect op trekkende roofvogels wordt onderzocht. Dit vormt een volledig 
andere situatie.  
 
De aanwezige roofvogels in het Kloosterbos komen verspreid over het bosgebied voor en zijn 
beperkt in aantal. Voor deze groep treedt t.o.v. slagschaduw en fysische aanwezigheid een ze-
kere vorm van gewenning op, zeker bij standvogels.  
 
De mate waarop vogels zich op grond van ervaring en gewenning wel of niet bedreigd voelen is 
sterk soortafhankelijk. Er zijn studies8F

9 met betrekking tot verstoring van broedvogels die er op 
wijzen dat veel kleine verstoringen (bv. door recreanten) nadeliger zijn dan enkele grote of con-
tinue verstoringsbronnen. Dit verschijnsel noemt men positieve gewenning. Een voorbeeld hier-
van is het voorkomen van vaak grote dichtheden aan broedvogels (bv. Kievit) op vliegvelden. 
Een studie uitgevoerd in Canada op een windturbinepark van 66 turbines gelegen direct nabij 
een bosgebied, wees uit dat er geen significant verschil m.b.t. broeddichtheden en broedsucces 
was in vergelijking met een gelijkaardig referentiegebied zonder nabij gelegen turbines 
(Kingsley 20059 F

10).  
 
Slagschaduw 
 
Specifieke studies en onderzoeken met betrekking tot effecten van slagschaduw op vogels zijn 
niet gekend.  
 
Uit de slagschaduwcontouren (zie hieronder kaart 4) voor de geplande turbines, blijkt dat de te 
verwachten invloed op het bosgebied zeer minimaal zal zijn en enkel de zuidelijke rand zal be-
ïnvloeden. Deze slagschaduwkaarten worden opgemaakt voor schaduweffecten in huizen. 
Hierbij wordt 30 u/jaar als maximum grens genomen. In open terrein treedt een sterkere filtering 
en verstrooiing van de slagschaduw op zodat deze minder storend wordt ervaren.  
 
De zuidelijke zone zal grotendeels volgens het opgemaakte beheerplan (zie kaart 3 kaprege-
ling) omgevormd worden naar wastine, dus een boomarm vegetatietype met voornamelijk ruige-
re, heischrale en struikvegetaties. Deze omvorming is ondertussen reeds in uitvoering door het 
kappen van de bomen. Voor deze en een meer noordoostelijk gelegen zone wordt gemikt op de 
ontwikkeling van heischrale (heide)vegetaties en de vestiging van hieraan gebonden fauna-
elementen waaronder enkele vlinder- en vogelsoorten.  
 
De effecten op vlinders worden als nihil ingeschat.  
 
M.b.t. vogels worden als doelsoorten Nachtzwaluw, Boompieper en Boomleeuwerik beoogd.  

                                                                 
8 Hötker, H. 2006. The impact of repowering of wind farms on birds and bats. Michael-Otto Institut im NABU, Bergen-
husen. 
9 West et al. (2002): Predicting the impacts of disturbance on shorebird mortality a behaviour-based model. Biological 
Conservation 106:319-328. 
10 Kingsley, A., Whittam, B. (2005): Wind turbines and birds. A background Review for Environmental Assessment. Ca-
nadian Wildlife Service, Quebec.  
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Het effect op Nachtzwaluw is laag in te schatten daar deze soort laag bij de grond of langs bos-
randen jaagt op grote insecten. Boompieper en Boomleeuwerik zoeken hun voedsel op de 
grond. Zij maken wel baltvluchten waarbij ze vaak hoog in de lucht opstijgen. Voor deze soorten 
valt te verwachten dat een zekere gewenning aan de aanwezigheid van een turbine zal optre-
den. De kans dat deze soorten zich hier, in de zuidelijke wastinerand van het gebied effectief 
zullen vestigen, ook zonder aanwezigheid van een turbine, wordt eerder als gering ingeschat - 
gezien de relatieve versnipperdheid van het terrein door de directe nabijheid van de drukke 
Kennedylaan en  de Gebroeders Naudtslaan. De meer noordoostelijk gelegen te ontwikkelen 
wastine is hiervoor meer geschikt, evenals tijdelijke open terreinen centraal in het gebied waar 
groepenkappen werden uitgevoerd. Rust (afwezigheid van recreatie) is voor deze soorten wel 
van cruciaal belang gezien het overwegend, en dan vooral Nachtzwaluw, verstoringgevoelige 
soorten zijn.  
 
Bij het huidige gesloten naaldhoutbos is het visueel effect en de slagschaduw onder de bomen 
voor zowel avifauna als bezoekers te verwaarlozen. Wanneer het bos is omgevormd naar loof-
hout (te realiseren over een periode van 50 jaar) zal dat zo blijven in de lente en in de zomerpe-
riode); de slagschaduw zal in die periode, ten gevolge van het gebladerte, de grond niet berei-
ken. Vooral tijdens de broedperiode is dit relevant.  
 
Derhalve dient, bij het bestuderen van het effect op fauna en avifauna, enkel rekening gehou-
den te worden met de slagschaduwcontouren tijdens de herfst- en winterperiode (oktober-
maart)(kaart 4). In de winterperiode wanneer de bomen geen bladeren bezitten, valt de slag-
schaduw door de laag staande zon iets meer in het bos en tot op de bosbodem, maar is de be-
ïnvloede zone veel beperkter door het beperkt aantal uur zon. Bovendien is de lichtintensiteit in 
deze periode veel minder sterk, waardoor ook het effect van slagschaduw veel minder sterk is. 
In deze periode maken slechts een beperkt aantal doortrekkende en overwinterende vogelsoor-
ten gebruik van dit bosgebied. Voor nachtactieve soorten wordt het slagschaduweffect helemaal 
als verwaarloosbaar ingeschat. Hoogstens in heldere vollemaannachten kan enige slagscha-
duw ontstaan, maar of deze een invloed op deze diergroep zal hebben is twijfelachtig.  
 
De bosomvorming zal vermoedelijk geen wezenlijk effect hebben op de broedvogelsamenstel-
ling voor wat betreft de grotere soorten zoals roofvogels. Deze broeden zowel in naald- al loof-
houtbos en hebben een minimum areaal nodig. Een hogere broeddichtheid ervan na omvor-
ming valt niet te verwachten. Op kleinere broedvogels zal dit effect veel groter zijn, bv. Zwarte 
mees, Kuifmees en Goudhaantje zullen sterk in aantal verminderen of zelfs verdwijnen bij volle-
dige omzetting ten voordele van Zwartkop, Tjiftjaf en Roodborst. Gezien deze soorten zich vrij-
wel uitsluitend in de kruinen en op de grond verplaatsen, zal een turbine hierop geen effect uit-
oefenen.  
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Kaart 4: Slagschaduwcontouren in uren/jaar tijdens het winterhalfjaar (oktober-maart) 
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Kaart 5: Slagschaduwcontouren in uren/jaar tijdens het zomerhalfjaar (april-september) 
 
Geluid  
 
Vogels zijn over het algemeen gevoelig voor geluid aangezien het direct interfereert met hun 
communicatie (zang) en bijgevolg ook hun territoriumgedrag en reproductie (Reijnen et al. 
199210F

11). Diverse studies tonen een verminderde densiteit van broedvogels aan in de zones 
naast drukke verkeerswegen. De invloedzone kan dan tot 500 m bedragen. Ondanks de corre-
latie tussen geluidsverstoring en dichtheid van broedparen, varieert de gevoeligheid aan ge-
luidsverstoring sterk naargelang de soort en het biotoop. Men kan verder ook aannemen dat 
veel soorten een zekere mate van gewenning aan het landschap en het geluid aannemen, wat 
trouwens ook wordt vastgesteld bij een regelmatig (continu) geluid met een gelijkmatige fre-
quentie. Discontinu geluid is op dit gebied meer verstorend - alhoewel dit ook door vrij recent 
onderzoek wordt tegengesproken (Alterra, 200811F

12). Onderzoek werd vooral verricht op soorten 
van open weiland- en watergebieden (Grutto, ganzen, eenden). In dicht bebost terrein is de 
verstoring minder, niet zozeer door de demping van het geluid door de beplanting, wel door het 
afschermen van beweging en activiteit. Ook hier zal het effect sterk afhankelijk zijn van soort tot 
soort en de aard van de uitgeoefende activiteit.  
 

                                                                 
11 Reijnen, M.J.S.M., Veenbaas, G., Foppen, R.P.B. (1992): Het voorspellen van het effect van snelverkeer op broedvo-
gelpopulaties. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde i.s.m. DLO-Instituut 
voor Bos- en Natuuronderzoek. 
 
12 Alterra (2008): Quick-scan verstoring fauna door laagvliegen, Alterra-rapport 1725. 
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De omzetting van het Kloosterbos van naaldbos naar loofbos, conform het beheersplan, zorgt 
ervoor dat het geluid van de windturbine in het Kloosterbos nauwelijks of niet te horen zal zijn. 
Bij windsnelheden van 4m/sec (ongeveer 3 Beaufort) stijgt het geluidsniveau in een typisch 
loofbos reeds boven 45dB(A) ten gevolge van het ruisen van de wind door de bomen. Bij 8 
m/sec (ongeveer 4-5 Beaufort en de referentiewindsnelheid waaraan de geluidsberekeningen 
voor de windturbines worden gemaakt) bedraagt dit geluidsniveau reeds ruim 50 dB(A). In 
naaldbossen ligt dit achtergrondgeluid lager. Gelet op de geluidsstudies voor het windturbine-
park (lokalisatienota, p. 48 e.v.) kan worden aangenomen dat het speficieke geluid van de wind-
turbine het bestaande achtergrondgeluid in het Kloosterbos niet of nauwelijks zal overschrijden, 
zeker na de omschakeling naar loofbos ten gevolge van de uitvoering van het beheersplan. Dit 
wordt bevestigd door een studie uitgevoerd in Canada (Kerlinger et al.200312F

13). Deze geeft aan 
dat windturbines geen of slechts een zeer minimale invloed uitoefenen op broedvogels in bos-
gebieden. Specifiek wordt hierin gerefereerd naar mogelijke geluidshinder. Hierbij wordt gesteld 
dat deze verwaarloosbaar is t.o.v. het omgevingsgeluid in bossen. Het betreft hier meer speci-
fiek een studie uitgevoerd op naaldhoutbossen, waarin extern geluid nog minder gemaskeerd 
wordt dan in loofbossen. 
 
De geluidsbelastingskaart opgemaakt voor de grote wegen in het Vlaamse gewest 
(200613F

14)(kaart 5) geeft aan dat het bosgebied reeds over een grote oppervlakte onder invloed 
staat van geluidswaarden hoger dan 50 dB (overdag) afkomstig van de Kennedylaan en E34. 
 

  
Kaart 5: Geluidskaart (dag) 
 
Ook met betrekking tot geluid kan dus gesteld worden dat dit geen tot slechts een minimaal ef-
fect zal teweegbrengen. 
 
 

                                                                 
13 Kerlinger, P., Dowdell, Ph.D and J. (2003): Breeding bird survey for the East Haven Windfarm,  East Mountain De-
monstrion project, Essex County, Vermont. 
14 Strategische geluidsbelastingskaart volgens RL2002/49/EG voor wegen met meer dan 6 miljoen voertuigen per jaar 
en aanvullende wegen, Provincie Oost-Vlaanderen, LNE, 2008 

Benaderende omgrenzing 
Kloosterbos 
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Zoals hiervoor uitvoerig aangehaald, worden er geen negatieve effecten op broedvogels vast-
gesteld. De studies behandelen de mogelijke effecten van turbines globaal zonder een echt on-
derscheid te maken tussen effecten van slagschaduw, geluid, draaiende wiekbewegingen, fysi-
sche aanwezigheid e.d. Vermits deze concluderen dat er geen significante effecten zijn, zullen 
er ook geen zijn per deelaspect. 
 
Er kan dus gesteld worden dat er weinig of geen effecten op de populaties in het Kloosterbos 
zullen optreden.  
 
4.3.2 Verstoring niet-broedvogels 
 
Diverse buitenlandse studies tonen aan dat windturbines nog verstoring kunnen veroorzaken tot 
zeker 500 meter, vooral bij zwanen, ganzen, eenden, Kraanvogels en sommige steltlopers, en 
in sommige meer uitzonderlijke gevallen mogelijk tot ongeveer 600 meter (Kruckenberg & Jae-
ne 199914F

15, Langston & Pullan 200315F

16, Hötker 200616F

17, Hötker et al. 200617F

18, Osieck & Winkel-
man 199018F

19, Everaert et al. 200219F

20). Voor meeuwen op slaaptrek werd op de Vlaamse windtur-
binelocaties geen duidelijk barrière-effect waargenomen. Wel vertonen meeuwen vaak kleine 
koerscorrecties op korte afstand vlak voor de turbines bij het kruisen van de windturbines (‘mi-
cro-avoidance’)(Everaert 200820F

21). 
 
Als maximale verstoringsafstand wordt daarom tegenwoordig 600 m gebruikt (Drewitt & Langs-
ton 200621F

22, Percival 200722F

23). Bij belangrijke vogelgebieden wordt een bufferzone van 10 maal 
de masthoogte met een minimumafstand van 1200 m voorgesteld en voor belangrijke slaap-
plaatsen van zwanen en ganzen een uitsluitingsgebied van ten minste 3000 m. Binnen deze 
buffers worden geen windturbines toegelaten.  
 
De locatie van het Kloosterbos is van geen belang voor de voornoemde soorten zodat er ook 
geen negatieve effecten hierop te verwachten zijn.  
 
Omdat er kan worden aangenomen dat het effect van slagschaduw in het nieuw aan te plan-
ten/te ontwikkelen loofbos enkel relevant zal zijn in periodes waarin de bomen hun gebladerte 
verliezen (herfst en winter), zullen enkel een beperkt aantal doortrekkende en overwinterende 
vogelsoorten mogelijk een impact ondervinden van de slagschaduw. Gezien die impact plaats 
vindt tijdens een periode waarin de licht- en dus ook de slagschaduwintensiteit veel minder 
sterk is, kan worden aangenomen dat er voor de overwinterende soorten een gewenning zal 
optreden en zij verder weinig effect zullen ondervinden. Een aantal van de overwinterende soor-
ten (bv. Ransuil) aanwezig in het Kloosterbos is bovendien nachtactief; zij zullen geen of nau-
welijks slagschaduwimpact ervaren. 
 
 

                                                                 
15 Kruckenberg, H. & Jaene, J. 1999. Zum Einfluss eines Windparks auf die Verteilung weidender Bläsgänse im 
Rheiderland, Natur und Landschaft 74: 420-427. 
16 Langston, R.H.W. & Pullan, J.D. 2003. Windfarms and birds: an analysis of the effects of windfarms on birds and 
guidance on environmental assessment criteria ansd site selection issues. Report by Birdlife International on behalf of 
the Bern Convention. Council of Europe T-PVS/Inf (2003) 12. 
17 Hötker, H. 2006. The impact of repowering of wind farms on birds and bats. Michael-Otto Institut im NABU, 
Bergenhusen. 
18 Hötker, H., Thomsen, K.M. & Köster, H. 2006. Impacts on biodiversity of renewable energy sources: the example of 
birds and bats. Facts, gaps in knowledge, demands for further research and ornithological guidelines for the develop-
ment of renewable energy exploitation. Michael-Otto Institut im NABU, Bergenhusen. 
19 Osieck, E.R. & Winkelman, J.E. 1990. Windturbines en vogels in het Klein IJsselmeer, Vogelbescherming Zeist. 
20 Everaert J., Devos K. & Kuijken E. 2002. Windturbines en vogels in Vlaanderen. Voorlopige onderzoeksresultaten en 
buitenlandse bevindingen. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, IN.R.2002.3. 
21 Everaert, J. 2008. Effecten van windturbines op de fauna in Vlaanderen. Onderzoeksresultaten, discussie en aanbe-
velingen. Rapport INBO 2008(44), Brussel, 174 p. 
22 Drewitt, A.L. & Langston 2006. Assessing the impact of wind farms on birds. Ibis 148: 29-42. 
23 Percival, S.M. 2003. Birds and wind farms in Ireland: a review of potential issues and impact assessment. Report 
Ecology Consulting, Durmham, UK. 
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4.4 Zoogdieren en andere terrestrische soorten 
 
Binnen het bosgebied werden ook soorten van een aantal andere faunagroepen vastgesteld. 
Vooral zoogdieren zijn hier van belang.  
 
Over de effecten van windturbines op zoogdieren, met uitzondering van vleermuizen, is weinig 
bekend. Het gaat hierbij alleen om verstoringeffecten. In theorie zou de draaiende rotor dieren 
kunnen afschrikken of zou verstoring door geluid kunnen optreden.  
 
Uit het beperkt aantal wetenschappelijke publicaties over dit onderwerp zijn echter geen aanwij-
zingen naar voren 
gekomen dat de aanwezigheid van windturbines ook daadwerkelijk verstorend werkt op 
zoogdieren (Gemeente Delft, 200323F

24). Langdurig onderzoek (1998 – 2001) in Duitsland heeft 
uitgewezen dat windturbines geen of een verwaarloosbaar effect hebben op zoogdieren en an-
dere op de grond levende soorten. Meer specifiek werd in opdracht van een landelijke jachtver-
eniging onderzoek verricht door de Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover24F

25 in Nedersak-
sen op de effecten van windturbines op ree, haas, vos en patrijs. Het projectgebied besloeg een 
oppervlakte van ongeveer 22 km², opgedeeld in deelgebieden waarbij controlegebieden werden 
afgebakend. Uit de conclusies van dit uitgebreide studierapport blijkt dat er omzeggens geen 
negatieve effecten werden vastgesteld. De dichtheden van de populaties in de gebieden met 
turbines en de controlegebieden zonder turbines bleken even hoog te zijn, ook in de directe 
omgeving van de turbines. Tevens bleek een hoge mate van gewenning aan de turbines op te 
treden. Er konden ook geen duidelijke negatieve effecten vastgesteld worden ten gevolge van 
bijvoorbeeld (ultrasone) geluiden.  
 
Uit wetenschappelijke publicaties over dit onderwerp zijn geen aanwijzingen naar voren 
gekomen dat de aanwezigheid van windturbines ook daadwerkelijk verstorend werkt op 
zoogdieren; langdurig onderzoek in o.m. Nedersaksen heeft integendeel aangetoond dat er 
geen effect vastgesteld kon worden.  
 
Voor wat betreft de soorten die in het Kloosterbos voorkomen kan bovendien meer specifiek het 
volgende worden gesteld: Konijn, Haas en Ree zullen geen negatieve invloed ondervinden van 
slagschaduw. Konijn past zich zeer gemakkelijk aan diverse situaties aan (bv. autostradeber-
men) en voor Haas is een bosgebied geen preferentieel habitat. Ook Rode eekhoorn is over-
wegend een weinig kieskeurige soort en komt vaak in tuinen en geürbaniseerde (bos)gebieden 
voor.  
 
Daarnaast komen er nog een aantal avond- en nachtactieve soorten voor (Egel, muizensoorten) 
en dieren die vooral een ondergronds leven leiden (Mol, muizen). Ook voor deze groepen wor-
den geen negatieve effecten verwacht, door het ontbreken van slagschaduw en het laag bij de 
grond voortbewegen. Sommige ervan doen tevens een winterslaap; gezien er in de lente- en 
zomerperiode geen slagschaduw zal optreden in het bos (zie hoger) zullen zij zelden of nooit 
slagschaduw opmerken.  
 
 
 

                                                                 
24 Gemeente Delft en gemeente Pijnacker-Nootdorp (2003): Milieuonderzoek t.b.v. de m.e.r.-beoordeling Windpark Delft 
- Pijnacker -Nootdorp 
25 Projekt Windkraftanlagen. Untersuchungen zur Raumnutzung ausgewählter heimischer Niederwildarten im Bereich 
von Windkraftanlagen. Institut für Wildtierforschung an der Tierärztliche Hochschule, Hannover, 2001. 
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5 Milderende en inrichtingsmaatregelen  

Uit voorliggende natuurtoets blijkt dat het effect op de natuurwaarden in het Kloosterbos voor de 
noordelijke windturbine verwaarloosbaar tot onbestaand zal zijn. 
 
Toch is het van belang te wijzen op het feit dat het Kloosterbos een belangrijk provinciaal bos-
project vormt, waarin de provinciale overheid van Oost-Vlaanderen belangrijke investeringen 
doet om het gebied zowel met betrekking tot natuur als zachte recreatie in waarde te verhogen 
– getuige daarvan het bosbeheersplan.  
 
Ondanks de beperkte invloed van de windturbine, kan worden voorgesteld om – gezien de na-
bijheid van de windturbine tot het bosgebied – de exploitant te verzoeken over te gaan tot het 
nemen van compenserende maatregelen. 
 
Een belangrijke factor hierbij is het bufferen van de boskern. Rond het gebied, voornamelijk in 
het noordwesten en oosten liggen nog een aantal overwegend als maïsakker in gebruik zijnde 
enclaves die soms tot diep in het gebied dringen en een negatieve invloed hebben op het over-
wegend voedselarm systeem van dit bosgebied. Enerzijds vanuit het oogpunt van buffering, 
anderzijds vanuit oogpunt van opheffen van negatieve beïnvloeding zou het wenselijk zijn deze 
terreinen mee op te nemen in het bosgebied. Afhankelijk van de ligging kunnen ze dan ingericht 
worden als bos of schraal grasland/wastine. Kaart 6 geeft een overzicht van actueel in land-
bouwgebruik zijnde of braak liggende percelen. Een deel hiervan kan zeker aangewend worden 
voor het versterken van het Kloosterbos. De realiseerbaarheid ervan is uiteraard sterk afhanke-
lijk van de eigendoms- en pachtsituatie. Het kan aangewezen zijn de ontwikkelaar te verzoeken 
mee te helpen dergelijke initiatieven op korte of middellange termijn te realiseren, door het ter 
beschikking stellen van een deel van de financiële middelen die hiervoor noodzakelijk zijn. 
 
Om de landschappelijke en natuurlijke corridor in het oosten van het gebied te versterken zou 
het wenselijk zijn dat de bomenrijenstructuur verder wordt uitgebouwd. Dit komt in het bijzonder 
ook de vleermuizenpopulatie ten goede. Op kaart 6 werden enkele locaties aangeduid waar 
bijkomende bomenrijen kunnen aangeplant worden (bv. Zomereik). Deze geven dan aansluiting 
op de bestaande rijbeplantingen langs de oostgrens van het Kloosterbos en langs de Langele-
de.  
 
Verder kan het windturbinepark een bijdrage leveren tot de uitbouw van het recreatieve en edu-
catieve aspect van het gebied. Via de bestaande en beperkt uit te breiden wegenis in het zui-
den kan men tot bij de turbine wandelen. Hier kunnen informatieborden over de werking van 
een dergelijke windturbine geplaatst worden en kan een beperkte picknickruimte uitgebouwd 
worden. Van hieruit heeft de bezoeker een mooi zicht op het zuidelijk gelegen landbouwgebied. 
Ook voor deze uitbouw kan het aangewezen zijn de ontwikkelaar te verzoeken initiatieven te 
nemen.  
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Kaart 6: Inrichtingsmogelijkheden 
 
 
 

nummer oppervlakte 
in ha

1 5,5
2 5,6
3 0,7
4 1,6
5 1
6 0,8
7 0,9
8 3,9
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6 Conclusies  

 
Uit voorgaande kunnen we besluiten dat de geplande turbine bij het Kloosterbos actueel en in 
de toekomst wanneer het bos is omgevormd van naaldhout naar loofhout 
 
• geen of slechts een verwaarloosbaar effect zal hebben op de aanwezige vleermuizenpopu-

latie; 
• geen of slechts een verwaarloosbaar effect zal hebben op de aanwezige broedpopulatie van 

nacht- en dagroofvogels; 
• geen of slechts een verwaarloosbaar effect zal hebben op overwinterende vogels; 
• geen effect zal hebben op andere diergroepen voorkomend in het bosgebied; 
• geen effect of slechts een verwaarloosbaar effect zal hebben op het aantrekken van nieuwe 

diersoorten in het kader van de uitvoering van het bosbeheersplan. 
 
Hoewel de effecten op de fauna als onbestaand of verwaarloosbaar klein worden ingeschat, is 
het – gelet op het belang van het Kloosterbos voor de provincie - toch aangewezen de ontwik-
kelaar op te leggen volgende compenserende maatregelen te nemen: 
 
• het overmaken van een eenmalige financiële compensatie aan de beheerder van het bos, 

ten belope van een nog nader te bepalen bedrag, door de bosbeheerder aan te wenden 
voor het op korte of middellange termijn uitvoeren van uitbreidingen en/of bebossing zoals 
hoger beschreven onder hoofdstuk 5; 

• het meewerken aan het uitbouwen van de recreatieve en educatieve functie van het gebied, 
d.m.v. het openstellen van de toegangswegen, de aanleg van een picknickruimte en het 
plaatsen van educatieve infoborden met betrekking tot het windenergieproject; dit alles in 
nauw overleg met de beheerder van het bos. 

 
De ontwikkelaar heeft zich bereid verklaard tot het nemen en mee helpen realiseren van hoger-
vermelde compenserende maatregelen. 
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