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1. INLEIDING 
 
Uit onderzoek is gebleken dat windturbines in bepaalde situaties een gevaar kunnen vormen 
voor vogels. Vogels kunnen tijdens het vliegen in botsing komen met de turbines of kunnen 
dermate verstoord worden dat ze gebieden met windturbines mijden (zie EVERAERT  et al, 
2002). Het locatiebeleid van windturbines dient dan ook zorgvuldig te gebeuren waarbij 
gebieden met grote aantallen vogels of met zeldzame en bedreigde soorten en/of belangrijke 
trekroutes zoveel mogelijk vermeden worden. In Vlaanderen staan heel wat projecten rond 
windenergie op stapel, hierin aangemoedigd door de Vlaamse Regering die streeft naar een 
aandeel van 2 % hernieuwbare elektriciteitsproductie tegen 2004 (en 5 % tegen 2010 ?). In 
september 2000 verscheen de Omzendbrief EME/2000.01 van de Vlaamse Regering 
(MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP, 2000A) waarin een algemeen afwegingskader 
en randvoorwaarden voor de inplanting van windturbines in Vlaanderen worden toegelicht. 
Om de ideale locaties voor windturbineparken te selecteren hebben de Organisatie Duurzame 
Energie Vlaanderen en de VUB in december 2000 ook een “Windplan Vlaanderen” 
opgemaakt (VUB &  ODE-VLAANDEREN, 2001). Deze wetenschappelijke studie kan nuttige 
informatie opleveren over ruimtelijke en windtechnische haalbaarheid van concrete projecten. 
Als beleidskader is nog steeds de Omzendbrief EME/2000.01 van toepassing. Ook 
randvoorwaarden met betrekking tot natuur en vogels zijn in deze Omzendbrief vermeld. 
In het kader van de voorstudie voor een mogelijk windpark op het BASF terrein te Antwerpen 
werd aan het Instituut voor Natuurbehoud de vraag gesteld naar de mogelijke effecten op de 
avifauna. Aan de hand van de verschillende opgelegde Vlaamse en internationale criteria, en 
op basis van de best beschikbare ornithologische gegevens, wordt in dit richtinggevende 
advies een bespreking gegeven van de uitgesloten zones, nader te onderzoeken zones, en 
mogelijke zones voor windturbines. 
 

2. INTERNATIONALE CRITERIA 
 
2.1. Europese Vogelrichtlijn 
 
De Europese Gemeenschap vaardigde in 1979 Richtlijn 79/409/EEG inzake het behoud van 
de vogelstand uit, beter bekend als de Vogelrichtlijn. Het doel ervan is de instandhouding van 
alle natuurlijk in het wild levende vogelsoorten op het Europese grondgebied te bevorderen. 
Volgens artikel 4 van deze richtlijn moeten er speciale beschermingsmaatregelen worden 
genomen voor de leefgebieden van in Europese context zeldzame of bedreigde vogelsoorten, 
opgesomd in de Bijlage I (EUROPESE COMMISSIE, 2000 ; NATUURRESERVATEN &  AMINAL , 
1999). Bovendien moet men ook de broed-, rui-, overwinterings- en rustplaatsen van 
trekvogelsoorten beschermen. De lidstaten zijn er toe verplicht ‘speciale beschermingszones’ 
(zogenaamde Vogelrichtlijngebieden), die voldoen aan de vereisten van de richtlijn, af te 
bakenen en voor te leggen aan de Europese Commissie. Sinds 10 juni 1994 is voor de officieel 
erkende Vogelrichtlijngebieden het artikel 4, lid 4, eerste zin, van de Vogelrichtlijn, 
vervangen door het artikel 6, leden 2 tot 4 van de Habitatrichtlijn 92/43/EEG. In toepassing 
van artikel 6, lid 4 kunnen projecten met een wezenlijke negatieve invloed en waarvoor geen 
alternatieve oplossingen worden gevonden, eventueel toch doorgaan indien het gaat om 
projecten met dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van 
sociale of economische aard (met vervolgens compenserende maatregelen).  
Het ‘Groot Buitenschoor’ ten westen van BASF werd afgebakend als onderdeel van het 
Vogelrichtlijngebied ‘Schorren en Polders van de Beneden-Schelde’ (Figuur 1).  
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2.2. Europese Habitatrichtlijn 
 
In 1992 werd de Europese Richtlijn 92/43/EEG inzake de instandhouding van de natuurlijke 
habitats en de wilde flora en fauna (Habitatrichtlijn) uitgevaardigd. Als uitvoeringsmaatregel 
moet elk land daarvoor speciale beschermingszones aanduiden. In 1996 werd een eerste 
afbakening van 40 Vlaamse gebieden afgebakend. Op 4 mei 2001 werd een herziening (met 
meer gebieden) door de Vlaamse regering goedgekeurd. Het ‘Groot Buitenschoor’ ten westen 
van BASF werd afgebakend als onderdeel van het Habitatrichtlijngebied ‘Schelde- en Durme-
estuarium van de Nederlandse grens tot Gent (Figuur 1).  
 
2.3. Conventie van Ramsar 
 
De "Overeenkomst inzake watergebieden die van internationale betekenis zijn, in het 
bijzonder als woongebied voor watervogels" - beter gekend als de "Ramsar-Conventie" - 
beoogt het wereldwijd behoud en duurzaam beheer van wetlands, met bijzondere aandacht 
voor de bescherming van de leefgebieden van watervogels. De Conventie werd van kracht in 
1975. België ondertekende de Ramsar-Conventie in 1975. Net zoals bij Vogelrichtlijn dient 
volgens artikel 2 van de Ramsar-Conventie elke lidstaat de gebieden die voldoen aan de 
criteria ook effectief af te bakenen, ongeacht of het om natuurlijke, artificiële, vaste of 
tijdelijke gebieden gaat (DAVIS, 1994). Volgens artikel 4 van de Ramsar-Conventie moeten de 
lidstaten de nodige maatregelen nemen om de waterrijke gebieden en de daar aanwezige 
vogels te beschermen, ongeacht of die gebieden officieel zijn erkend of niet (DAVIS, 1994).  
Het ‘Groot Buitenschoor’ ten westen van BASF werd afgebakend als onderdeel van het 
Ramsargebied ‘Schorren van de Beneden-Zeeschelde’ (Figuur 1). 
 
2.4. Conventie van Bonn en Bern 
 
Het Bonn Verdrag (23 juni 1979) richt zich op de bescherming van een aantal bedreigde 
migrerende soorten (UNEP/CMS, 1979). Hun verspreidingsgebied strekt zich, meestal 
volgens een vast patroon, seizoenaal uit over een groot aantal landen. Als gunstige 
beschermingsstatus wordt onder dit Verdrag beschouwd dat de omvang van het 
verspreidingsgebied voldoende groot is, en niet inkrimpt of dat dreigt te doen, en dat de 
verspreiding en de populatiegrootte van deze soort ongeveer even groot is als in het verleden. 
Verdragsluitende partijen dienen onder meer de leefgebieden te behouden, te herstellen, en 
negatieve impact te verkleinen. In verband met de problematiek ‘windturbines en trekvogels’ 
werd in 2002 een resolutie opgemaakt waarin o.m. wordt opgeroepen om meer en beter 
onderzoek te verrichten naar de mogelijke impact van windturbines op trekvogels, de 
cumulatieve effecten te bepalen, en indien noodzakelijk steeds het voorzorgsbeginsel te laten 
gelden (UNEP / CMS, 2002). 
Het doel van het ‘Verdrag van de Raad van Europa inzake het behoud van wilde dieren en 
planten en hun natuurlijke leefmilieu in Europa’ (Bern Conventie, 19 september 1979) is het 
behoud van de wilde flora en fauna en hun natuurlijke habitats in Europa (COUNCIL OF 

EUROPE, 1979). Er dient ook aandacht uit te gaan naar de bescherming van gebieden die van 
belang zijn voor migrerende soorten. In verband met de problematiek ‘windturbines en 
vogels’ werd in 2003 in dit kader een document (T-PVS/Inf (2003) 12) opgemaakt met 
aanbevelingen en criteria betreffende de opmaak van Milieueffectrapportenn (MER) en 
selectiecriteria voor mogelijke windparken (BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2003). Bijhorend werd 
voor de Bern Conventie ook een Draft Recommendation (T-PVS (2003) 11) opgemaakt. 
Daarin staan net zoals voor de Bonn Conventie aanbevelingen zoals de toepassing van het 
voorzorgsbeginsel bij risicolocaties en het bepalen van cumulatieve effecten.  
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3. VLAAMSE CRITERIA –  
Decreet Natuurbehoud en Omzendbrief EME/2000.01. 
 
In het art. 36ter van het Decreet betreffende het Natuurbehoud en het Natuurlijk Milieu van 
21/10/1997, gewijzigde versie 2002, staat: “Een vergunningsplichtige activiteit die, of een 
plan of programma dat, afzonderlijk of in combinatie met één of meerdere bestaande of 
voorgestelde activiteiten, plannen of programma’s, een betekenisvolle aantasting van de 
natuurlijke kenmerken van een speciale beschermingszone [Vogel- en Habitatrichtlijngebied] 
kan veroorzaken, dient onderworpen te worden aan een passende beoordeling” [al of niet 
geïntegreerd binnen een MER] (BELGISCH STAATSBLAD , 2002). 
 
In de Omzendbrief EME/2000.01 van de Vlaamse regering staan de volgende richtlijnen in 
verband met bufferzones rond beschermde natuurgebieden vermeld: ‘De te hanteren 
afstandregel t.o.v. het rotorblad van turbines geldt 250 m afstand tot natuurgebieden omdat 
binnen deze straal de zwaarste verstoring optreedt. In geval van specifieke 
beschermingsgebieden en/of vogelsoorten, reservaten en/of de nabijheid van beschermde 
habitats dient een afstandsregel van 500 tot 700 m gerespecteerd te worden’ (M INISTERIE VAN 

DE VLAAMSE GEMEENSCHAP, 2000A). Alle diensten van het departement Leefmilieu en 
Infrastructuur (LIN) zijn volgens Dienstorder LIN 2000/28 verplicht de richtlijnen uit de 
Omzendbrief EME/2000.01 strikt toe te passen (MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP, 
2000B). Ten westen van het BASF terrein ligt het Groot Buitenschoor (Figuur 1). Dit gebied 
heeft een bescherming op Vlaams, Europees en internationaal niveau (Natuurgebied, 
Natuurreservaat, Vogel- en Habitatrichtlijngebied en Ramsargebied).  
 

 

 
Figuur 1: Geplande windturbinelocatie BASF, met aanduiding van Ramsargebied, 

Vogel- en Habitatrichtlijngebied annex buffers tot 700 m. 
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Bemerk dat de perimeter van het Vogelrichtlijngebied aan het zuidelijke gedeelte van het 
Groot Buitenschoor niet meer representatief is met de huidige situatie (containerterminal). 
Men kan daar dus best enkel de meer exacte buffers van het Habitatrichtlijngebied en 
Ramsargebied hanteren. 
 
In toepassing van het art. 14 (zorgplicht) en art. 16 (voorzorgsbeginsel) uit het Decreet 
betreffende het Natuurbehoud en het Natuurlijk Milieu (BELGISCH STAATSBLAD , 2002), dient 
‘in eerste instantie’ (vooronderzoek) de maximaal aangehaalde buffer van 700 m gehanteerd 
te worden rond het Groot Buitenschoor. Nader onderzoek moet dan uitwijzen welke buffers 
(kleiner/groter) effectief nodig zijn. 
  
Het voorzorgsbeginsel wordt bovendien ook in de internationale richtlijnen betreffende de 
bescherming van Vogel- en Habitatrichtlijngebieden vernoemd (EUROPESE COMMISSIE, 2000), 
alsook in de Vlaamse Omzendbrief EME/2000.01. In deze laatste staat dat “voor de inplanting 
van windturbines steeds het voorzorgsprincipe geldt, zeker ten aanzien van speciale 
beschermingszones” [zoals Vogelrichtlijngebied] (MINISTERIE VAN DE VLAAMSE 

GEMEENSCHAP, 2000A). 
 
Op specifieke vraag van BASF bekijkt het Instituut voor Natuurbehoud (IN) in het 
voorliggend richtingsgevende advies (zie verder) aan de hand van de beschikbare plaatselijke 
ornithologische gegevens welke de noodzakelijke buffers zijn tot de belangrijke 
concentratiegebieden en trekroutes. Dit zou kunnen inhouden dat bijvoorbeeld voor een 
bepaalde zone een 500 m buffer voldoende is, maar uiteraard is het ook steeds mogelijk dat er 
in toepassing van de Vlaamse en internationale richtlijnen een grotere buffer (van bv. 800 m 
of meer) noodzakelijk is. Uiteraard blijft het steeds aan de Afdeling Natuur en 
vergunningsverlenende instanties om te oordelen of dergelijke ornithologische buffers 
voldoende zijn voor het aspect ‘natuur’ in zijn geheel. 
 
 
Gebieden die geen specifieke bescherming genieten maar waar wel belangrijke (aantallen) 
vogels worden aangetroffen, moeten ook grondig geëvalueerd worden voor het plaatsen van 
windturbines. In de Omzendbrief EME/2000.01. (zie hierboven) staat immers dat ook in geval 
van ‘specifieke vogelsoorten’ een afstandsregel van 500-700 m gerespecteerd dient te worden, 
en dat er “voor de aanleg van een windturbinepark onderzoek moet gebeuren naar de 
broedvogelpopulatie, de pleisterende en foeragerende vogelsoorten met slaap- en voedseltrek 
en naar de (seizoenale) trekroutes” (M INISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP, 2000A). 
 
In opdracht van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap – administratie Economie, 
afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie – heeft het Instituut voor Natuurbehoud onlangs 
een beleidsondersteunende vogelatlas opgemaakt (EVERAERT et al., 2003). De atlas is 
momenteel raadpleegbaar op de website van het OC-GIS-Vlaanderen (OC-GIS VLAANDEREN, 
2003). De vogelatlas zal – naast de overige ruimtelijke gegevens uit het Windplan Vlaanderen 
– als een belangrijk beleidsondersteunend instrument gebruikt worden voor de inplanting van 
windturbines in Vlaanderen. In deze vogelatlas werden naast de officieel beschermde 
gebieden (Groot Buitenschoor) ook enkele regionaal tot nationaal belangrijke pleistergebieden 
voor watervogels aangeduid, o.a. de naastliggende dokken en het kanaal (zie verder).  
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Figuur 2: Belangrijkste gegevens uit de beleidsondersteunende Vogelatlas van het  

Instituut voor Natuurbehoud (gegevens tot 2002). 
 
In figuur 2 worden de belangrijkste gegevens uit die vogelatlas weergegeven. Indien men alle 
‘veiligheidsbuffers’ bij die vogelatlas strikt zou toepassen, dan zou er geen of heel weinig 
plaats zijn voor windturbines op het BASF terrein. Het probleem is dat bepaalde buffers uit de 
vogelatlas eerder richtinggevend zijn (voorzorgsprincipe), en dat sommige trekroutes bij 
gebrek aan nadere gegevens eerder indicatief werden aangeduid. In het rapport met 
belangrijke achtergrondinformatie bij de vogelatlas (EVERAERT et al., 2003) staat duidelijk 
beschreven hoe men bepaalde afbakeningen moet interpreteren. Bij het gebruik van de 
gepresenteerde gegevens uit de vogelatlas is dus grote voorzichtigheid geboden. De atlas is 
opgemaakt aan de hand van de beschikbare gegevens en kan niet gezien worden als een 
definitief eindresultaat. Er kunnen zich immers op elk ogenblik veranderingen voordoen door 
(1) het beschikbaar worden van nieuwe informatie of (2) het ontstaan of verdwijnen van 
vogelconcentratiegebieden, veranderingen in vliegbewegingen, enz. Bruikbare gegevens over 
plaatselijke vliegbewegingen zijn voor heel wat gebieden vaak moeilijk te vinden. Als een 
bepaald gebied niet op één of andere manier werd aangeduid, wil dit niet zeggen dat er vanuit 
ornithologisch standpunt geen problemen zijn te verwachten. De vogelatlas kan dus gebruikt 
worden als een eerste indicatie van de gebieden waar het plaatsen van windturbines al of niet 
problemen kan veroorzaken, maar in vele gevallen zal nog een aanvullend lokaal onderzoek 
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noodzakelijk zijn, zeker voor wat betreft mogelijke trekroutes. Dit laatste is zeker van 
toepassing voor eventuele windturbines op het BASF terrein in Antwerpen. Aan de hand van 
nieuwe gegevens betreffende pleisterende vogels en lokale trekroutes, werd daarom in het 
hierna volgende hoofdstuk getracht een nadere beschrijving en risicoanalyse voor te stellen. 
 

 

4. REFERENTIESITUATIE  
 
4.1. Beschrijving  
 

4.1.1. Pleisterende en rustende watervogels 
Het BASF terrein ligt naast het Groot Buitenschoor, een brak intergetijdengebied van het 
Schelde-estuarium (gedeelte ‘Zeeschelde’) in beheer door Natuurpunt vzw. Met zijn 215 ha is 
dit gebied het grootste brakwaterschor op Belgisch grondgebied. Samen met het Galgeschoor 
en Schor van Oude Doel vormt het aan Belgische zijde een laatste restant van een vroeger zeer 
uitgebreid slikken- en schorrencomplex in de Beneden-Zeeschelde en Westerschelde, dat in 
het begin van onze jaartelling bijna gans Zeeuwsch-Vlaanderen en Zeeland omvatte. 
 
Vogels zijn één van de troeven van het Schelde-estuarium. Getijdenrivieren zijn inderdaad 
van cruciale betekenis voor trekvogels, wintergasten en broedvogels. Tijdens de doortrek- en 
winterperiode worden in het Schelde-estuarium meer dan 150.000 watervogels geteld.  
Als in een gebied meer dan 20.000 watervogels of meer dan 1 % van de Noordwest-Europese 
populatie van een vogelsoort wordt geteld, dan wordt dit gebied beschouwd als zijnde van 
internationaal belang. 
De Zeeschelde zelf (Gent-Zandvliet) is van internationaal belang voor de Grauwe Gans, 
Krakeend, Wintertaling, Tafeleend, Pijlstaart en Kluut (VAN DEN BERGH  et al., 2003). In de 
eerste helft van de jaren negentig gingen de wintermaxima in stijgende lijn. Daarna 
stabiliseerde het aantal wintervogels zich op ongeveer 40.000. De laatste seizoenen wordt 
opnieuw een stijging vastgesteld tot een maximum van bijna 70.000 watervogels (Tabel 1). 
Overige soorten watervogels zoals duikers, futen, aalscholvers, e.a. ... komen slechts in kleine 
aantallen voor.  
 
Soort 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/ 

2000 
2000/ 
2001 

2001/ 
2002 

1% 
norm 

Gem.     Max. 
overschrijding 
 

Krakeend        ++ 503 823 934 1306 1660 1865 1959 2734 2138 1941 3328 300 5,8 11,1 
Wintertaling 5638 8493 10.714 16.262 16.372 15.906 13.090 18.379 15.039 14.267 27.888 4000 3,7 7,0 
Tafeleend 368 1091 1819 2175 9870 11.020 1617 5954 3644 4338 13.579 3500 1,4 3,9 
Grauwe Gans  ++ 621 1677 2927 1466 1431 2404 1732 4706 2220 1302 1888 2000 1,0 2,4 
Pijlstaart 34 225 310 1040 605 786 537 1186 679 864 657 600 1,0 2,0 
Kluut                + 147 339 237 919 941 167 369 327 709 288 287 700 0,6 1,3 
Bergeend 1243 1837 1948 1316 2496 1337 1588 2134 1679 1932 1920 3000 0,6 0,8 
Wilde eend 3996 5578 8732 8132 10.176 9001 5734 8875 15.875 13.749 12.122 20.000 0,5 0,8 

Tabel 1: Maximale aantallen van de meest dominante soorten langs de Zeeschelde in de winters 
1991-1992 tot 2001-2002. De gemiddelde en maximale overschrijding op basis van de 1 % norm uit 

1997 wordt weergegeven. De aantallen die de 1 % norm overschrijden zijn vet gedrukt. Een + 
na de soortnaam geeft een stijgende populatietrend aan volgens de laatste schatting. 

Gegevens: VAN DEN BERGH  et al. (2003). 
 

 
Het Groot Buitenschoor moet dus gezien worden als een belangrijk onderdeel van het hele 
complex aan slikken en schorren in het Schelde-estuarium dat een Vlaamse, Europese en 
internationale bescherming geniet. De evolutie van het vastgestelde aantal watervogels op het 
Groot Buitenschoor zelf is weergegeven in de figuren 3 tot 6.  
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Figuur 3: Evolutie in vastgestelde aantallen van ganzen op het Groot Buitenschoor 

(gegevens: VAN DEN BERGH (2003) en WAGEMANS (2003a)). 
 

 
Figuur 4: Evolutie in vastgestelde aantallen van eenden op het Groot Buitenschoor 

(gegevens: VAN DEN BERGH (2003) en WAGEMANS (2003a)). 
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Figuur 5: Evolutie in vastgestelde aantallen van steltlopers op het Groot Buitenschoor 

(gegevens: VAN DEN BERGH (2003) en WAGEMANS (2003a)). 
 

 
Figuur 6: Evolutie in vastgestelde totaalaantallen van watervogels op het Groot Buitenschoor 

(gegevens: VAN DEN BERGH (2003) en WAGEMANS (2003a)). 
 

 
Tabel 1 (zie eerder) geeft duidelijk het internationale belang weer van het Groot Buitenschoor 
als onderdeel van het Vogelrichtlijngebied ‘Schorren en Polders van de Beneden-Schelde’ en 
Ramsargebied ‘Schorren van de Beneden-Zeeschelde’. Bovendien werden er op het Groot 
Buitenschoor zelf ook internationaal belangrijke aantallen vastgesteld van de Grauwe Gans en 
Kluut (Tabel 2). 
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Soort Max. aantal Soort Max. aantal 
Fuut 76 Wintertaling (*)  564  
Aalscholver 71 Kuifeend 64 
Kleine Zilverreiger 4 Scholekster 196 
Blauwe Reiger 14 Kluut (*)  739   
Lepelaar 3 Kievit 1092 
Wilde Zwaan 7 Bontbekplevier 408 
Grauwe Gans (*) 4549   Zilverplevier 595 
Kolgans 499 Bonte Strandloper 2649 
Bergeend 1544 Wulp 249 
Smient 3150 Regenwulp 15 
Wilde Eend 285 Grutto 42 
Krakeend (*) 56 Rosse Grutto 161  
Slobeend 85 Tureluur 387 
Pijlstaart (*) 311 

 

Visdief 143 

Tabel 2: Watervogels op het Groot Buitenschoor: vastgestelde maximumaantallen in winterperiodes 
1993-1994 tot en met 2002-2003. Soorten in blauw behoren tot de Bijlage I- lijst van de 

Vogelrichtlijn. (*)= internationale 1 % norm overschreden langs Zeeschelde. Gegevens: DEVOS 

(2002), VAN DEN BERGH et al. (1998), VAN DEN BERGH (2003), en WAGEMANS (2003a). 
 
Om een beeld te schetsen van de plaatselijke verdeling waarin de vogels meestal aanwezig 
zijn binnen het Groot Buitenschoor, worden in tabel 3 en 4 de vastgestelde maximumaantallen 
per zone weergegeven voor het winterhalfjaar 2002-2003 en zomerhalfjaar 2003. Figuur 7 (zie 
verder) geeft een ruimtelijk beeld van deze zones.  
 

Soort Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7 
Kleine Zilverreiger 0 1 0 0 0 0 0 
Wilde Zwaan 0 0 0 0 0 0 7 
Grauwe Gans  74 301 122 1317 153 239 496 
Kolgans 76 79 0 29 22 0 31 
Bergeend 55 7 182 21 203 75 263 
Smient 188 996 690 1950 15 0 6 
Wintertaling  62 172 257 391 68 24 72 
Scholekster 73 2 16 0 2 1 5 
Kluut 426 0 294 12 105 289 350 
Kievit 763 0 329 0 20 0 0 
Bontbekplevier 167 0 0 0 0 3 18 
Bonte Strandloper 964 0 1614 0 69 0 550 
Wulp 12 3 101 84 26 17 42 

Tabel 3: Vastgestelde maximumaantallen tijdens het winterhalfjaar 2002-2003. Zones in de rode 
kleur liggen het dichtst bij BASF. Gegevens: WAGEMANS (2003a). 

 

Soort Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7 
Kleine Zilverreiger 2 2 3 2 0 0 0 
Lepelaar 0 0 0 0 1 0 0 
Grauwe Gans 6 379 142 438 0 3 24 
Bergeend 86 101 165 455 151 261 623 
Smient 133 62 509 751 0 0 0 
Wintertaling 264 12 391 0 0 43 370 
Scholekster 147 8 72 2 37 24 49 
Kluut 91 27 172 3 73 129 379 
Kievit 42 0 7 0 37 4 9 
Bontbekplevier 0 0 0 0 0 0 69 
Zilverplevier 61 0 184 0 291 271 262 
Wulp 12 6 112 161 37 47 185 
Rosse Grutto 3 0 7 0 9 12 158 
Visdief 12 39 18 92 0 12 16 

Tabel 4: Vastgestelde maximumaantallen tijdens het zomerhalfjaar 2003. Zones in de rode kleur 
liggen het dichtst bij BASF. Gegevens: WAGEMANS (2003a). 
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De belangrijkste zones voor de soorten die op het Groot Buitenschoor met internationaal 
belangrijke aantallen voorkomen, zijn de zone 4 voor Grauwe Gans en zone 1 voor Kluut. In 
de overige zones (voornamelijk zones 3 en 7) worden echter ook belangrijke aantallen van 
deze soorten vastgesteld. Bemerk dat het Groot Buitenschoor moet gezien worden als een 
belangrijk ‘onderdeel’ van het hele complex aan slikken en schorren in het Schelde-estuarium 
dat een internationale bescherming geniet. Binnen het ‘Groot Buitenschoor’ is elke zone 
uiteraard belangrijk in het kader van die internationale bescherming.  
 

 
Figuur 7: Verschillende (tel)zones (1-7) binnen het Groot Buitenschoor waar regelmatig 

belangrijke aantallen watervogels worden vastgesteld. 
 

Bemerk dat in Figuur 7 niet de gehele officieel beschermde perimeter werd weergegeven 
aangezien het daar enkel gaat over de pleisterende watervogels.  
 
In een aantal gebieden in de omgeving komen echter ook belangrijke aantallen watervogels 
(incl. ganzen) voor. Aan de hand van recente meer gedetailleerde gegevens wordt in de hierna 
volgende tekst getracht om in vergelijking met de gepresenteerde gegevens uit de vogelatlas 
een beter beeld weer te geven. 
 
a- Voornamelijk in het winterhalfjaar zitten tot een honderdtal Grauwe Ganzen regelmatig op 
het bezinkingsbekken van het waterzuiveringsstation (nr. A in figuur 8) (WAGEMANS, 2003b). 
 
b- De driehoek tussen de noordrand van het BASF terrein en het kanaal (Schelde-Rijn 
verbinding) zijn regelmatig tot een paar honderd Grauwe Ganzen en/of Kolganzen aanwezig 
(nr. B in figuur 8) (WAGEMANS, 2003b). 
 
c- Gedurende de hele winterperiode worden ook soms pleisterende Kolganzen (en in mindere 
mate Grauwe Ganzen) vastgesteld op het noordelijk braakliggend deel van het BASF terrein 
(nr. C in figuur 8). De laatste jaren werden daar tijdens de maandelijkse watervogeltellingen 
geen ganzen meer waargenomen (BENOY, 2003), maar losse gegevens van plaatselijke 
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ornithologen die regelmatig tellingen uitvoeren op het Groot Buitenschoor bewijzen dat daar 
toch nog ganzen kunnen aanwezig zijn (WAGEMANS, 2003b). Door de ontoegankelijkheid van 
het gebied zijn er echter geen exacte tellingen beschikbaar. De waarnemingen waren trouwens 
vaak enkel auditief. 
    
d- Verder komen er op de dokken en het kanaal (Schelde-Rijn verbinding) op en rond het 
BASF terrein in de winterperiode ook soms regionaal tot nationaal belangrijke aantallen voor 
van watervogels. Dit werd reeds weergegeven in de figuur 2 (vogelatlas). 
Op het kanaaldok B3 (tot binnen BASF terrein) worden de laatste jaren weinig watervogels 
vastgesteld (nr. D1 in figuur 8). Meestal gaat het om minder dan 100 eenden, voornamelijk 
Smient (tot 65), Krakeend (tot 30), Kuifeend (tot 26) en Wilde Eend (tot 24)    (DEVOS, 2002 ; 
BENOY, 2003). Op het meer NO gelegen kanaal (Schelde-Rijn verbinding) zijn sporadisch wel 
meer watervogels aanwezig (nr. D2 in figuur 8). Gedurende de laatste jaren werden daar 
maximumaantallen geteld van o.m. Grauwe Gans (tot 400), Kolgans (2800), Smient (456), 
Wintertaling (122), Krakeend (72), Kuifeend (30) en Meerkoet (822) (DEVOS, 2002 ; BENOY, 
2003). Dergelijke aantallen worden dus niet gedurende de hele winter en ook niet jaarlijks 
vastgesteld. Het grootste deel van deze vogels zitten dan in de meest oostelijke uithoek van 
het kanaal, waar er geen doorgaand verkeer is van schepen (nr. D3 in figuur 8). 
 
e- Aan de Zandvlietsluis worden ook soms regionaal belangrijke aantallen van watervogels 
vastgesteld (nr. E in figuur 8). Enkele vastgestelde maximumaantallen tijdens de voorbije 
jaren waren: Wintertaling (tot 109), Krakeend (tot 65), en Pijlstaart (tot 30) (DEVOS, 2002). 
 

 
Figuur 8: Pleisterplaatsen voor watervogels in het Rechterscheldeoevergebied  

ter hoogte van het BASF terrein, op basis van de beschikbare gegevens. 
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Er zijn ook heel wat plaatselijke vliegbewegingen in en rond het gebied. Het gaat hier 
voornamelijk om dagelijkse vliegbewegingen van ganzen, eenden en steltlopers die o.a. 
regelmatig aanwezig zijn op de internationaal beschermde slikken en schorren langs de 
Schelde. Bij het plaatsen van windturbines dient dus zeker rekening gehouden te worden met 
deze vliegroutes.  
 
In WAGEMANS (2003b) wordt op basis van de beschikbare gegevens een algemeen beeld 
voorgesteld van de lokale trekroutes van voornamelijk ganzen rondom het Groot Buitenschoor 
(document, zie bijlage). In figuur 9 werden daarvan de belangrijkste overgenomen, inclusief 
bijkomende gegevens van VANDEWALLE (2001), BENOY (2003) en van 2 veldbezoeken die de 
auteur van dit advies op 17 en 25 november 2003 aan het gebied bracht. Bij deze 
veldbezoeken werd telkens van 2 uur voor zonsondergang tot 2 uur na zonsondergang (incl. 
gebruik nachtkijker) een beeld geschetst van de gebruikte lokale trekroutes ter hoogte van de 
meest noordelijke rand van BASF. Gezien het weinige aantal uren en de zeer beperkte periode 
van het jaar kan dit veldwerk enkel aanzien worden als een verkennend terreinbezoek.  
 
Een zeer belangrijke trekroute die waarschijnlijk ook gedeeltelijk tot over de noordelijke rand 
van het BASF terrein gaat, betreft de verbinding tussen enerzijds de Westerschelde – Groot 
Buitenschoor – Verdronken Land van Saeftinghe en anderzijds de achterliggende meer 
noordoostelijk gelegen polders in Nederland (volle lijnen bovenaan in figuur 9). Vooral 
tijdens de winterperiode worden deze polders gebruikt door de ganzen (Grauwe Gans en 
Kolgans) als rust- en foerageergebied, Saeftinghe vormt hun slaapgebied. Op deze trekroute is 
er een zijroute die aftakt naar de polder gelegen in de driehoek Schelde – BASF – Schelde-
Rijn verbinding (WAGEMANS, 2003b). 
Op basis van de huidige gegevens zouden de meeste ganzen (‘minstens’ een paar duizend per 
avond op basis van het veldbezoek in november 2003) overwegend net ten noorden of op de 
rand van het BASF terrein voorbijvliegen, maar daarover bestaat helemaal geen zekerheid. 
Indien deze vogels tijdens hun lokale trek slechts een paar honderd meter zuidelijker afwijken, 
komen ze volledig tot boven het noordelijke deel van BASF. Los van deze waarschijnlijkheid 
zijn er ook nu al gegevens beschikbaar dat er in ieder geval een tweede belangrijke trekroute 
van ‘minstens’ verschillende honderden vogels over de meest noordelijke zone van BASF 
gaat (zie stippellijnen in figuur 9). Dat blijkt uit de gegevens van VANDEWALLE (2001), 
BENOY (2003) en WAGEMANS (2003b). Ook tijdens de veldbezoeken van 17 en 25 november 
werd dit vastgesteld, mogelijk ging het toen gedeeltelijk ook om vogels die vanop het 
braakliggend BASF terrein kwamen en richting Groot Buitenschoor en Saeftinghe vlogen. Dit 
laatste betreft nog een bijkomende – weliswaar zeer plaatselijke – trekroute (zie volle lijnen 
naar braakliggend BASF terrein in Figuur 9). Van zolang dit braakliggende terrein 
aantrekkelijk blijft voor ganzen, zal er van daaruit regelmatig uitwisseling zijn naar de 
noordelijk gelegen polders en naar het Groot Buitenschoor en verder. 
 
Dergelijke dagelijkse vliegbewegingen zijn doorgaans op een hoogte van ongeveer 20 tot 200 
meter. Tijdens de 2 veldbezoeken vlogen de ganzen t.h.v. het BASF terrein op een hoogte van 
ongeveer 50 tot 120 m, dus zowel op dezelfde hoogte van (tussen) de daar aanwezige 
hoogspanningslijnen alsook daarboven (langs de NO, N en NW zijde van het BASF terrein 
komen de hoogspanningsmasten tot op een hoogte van ongeveer 60 m (en 45 m in meest 
noordelijke hoek). Aan de meer zuidwestelijke hoek (vanaf ongeveer halverwege de volledige 
westrand van BASF) komen de hoogspanningsmasten tot op een hoogte van ongeveer 95 m. 
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Zeer waarschijnlijk zijn er ook heel wat (enkele tot vele duizenden?) dagelijkse 
vliegbewegingen van plaatselijke eenden (vnl. Smient), steltlopers (vnl. Wulp) en meeuwen 
(Stormmeeuw) die regelmatig tot over de noordelijke rand van het BASF terrein gaan, 
ongeveer op dezelfde route als die van de ganzen, meerbepaald tussen de NO gelegen polders 
in Nederland en de gebieden langs de Schelde (VANDEWALLE, 2001 ; BENOY, 2003 ; SYMENS, 
2003). Daarover zijn echter onvoldoende gegevens voorhanden (zie stippellijn in figuur 9).  
Tijdens de veldbezoeken van 17 en 25 november werden op een paar uur tijd ook meermaals 
tot een paar honderd Kieviten en Houtduiven in groep overvliegend waargenomen tussen het 
braakliggend BASF terrein (zie ganzen) en de meer noordelijk gelegen polder.  
Belangrijk om weten is dat er dus nog heel wat hiaten zijn in de kennis over de lokale 
trekroutes van watervogels t.h.v. het BASF terrein. Relatief nauwkeurige tellingen (aantallen) 
van overvliegende vogels zijn nooit uitgevoerd. Van de ganzen hebben we wel enige 
indicaties van aantallen, maar voor de overige soortgroepen (eenden, steltlopers, meeuwen) 
zijn op dit moment geen nadere gegevens beschikbaar. 
 

 
Figuur 9: Plaatselijke trekroutes van watervogels in het Rechterscheldeoevergebied  

ter hoogte van het BASF terrein, op basis van de beschikbare gegevens. 
 
 
4.1.2. Broedvogels 
Op het Groot Buitenschoor komen een aantal belangrijke vogelsoorten tot broeden, o.m. 
Bergeend, Bruine Kiekendief, Waterral, Blauwborst, Kleine Karekiet en Rietgors (nr. 1 in 
figuur 10) (WAGEMANS, 2003b). De Bruine Kiekendief en Blauwborst zijn opgenomen in de 
Bijlage I -lijst van de Vogelrichtlijn. Nog een Bijlage I soort betreft de Zwartkopmeeuw. Deze 
soort kwam de voorbije jaren met uitzonderlijk grote aantallen tot broeden op het 
braakliggende terrein tussen het meest noordwestelijke gedeelte van de Zandvlietsluis en 
BASF (ten westen van nr. 2 in figuur 10). In 2002 waren daar tot 1.100 broedkoppels 
aanwezig, meteen dé grootste broedkolonie die West-Europa ooit heeft meegemaakt 
(FLAMANT , 2003 ; GORIS, 2003). Er waren op dit terrein ook broedgevallen van Geoorde Fuut, 
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Dodaars en diverse eendensoorten. Door de start van de werken werden er in 2003 geen 
succesvolle broedgevallen van de Zwartkopmeeuw meer vastgesteld.  
Naar alle verwachtingen zullen er op het naastliggende terrein (nr. 2 in figuur 10) tegen het 
broedseizoen 2004 wel opnieuw een aanzienlijk aantal Zwartkopmeeuwen komen broeden. 
Natuurpunt A'pen Noord is over deze kwestie momenteel aan het onderhandelen met het 
Havenbestuur. Het gebied tussen zone nr.2 en het kanaaldok (2 vraagtekens in figuur 10) zou 
mogelijk ‘op termijn’ ook belangrijk kunnen worden, maar daarover bestaat minder 
duidelijkheid.  
 
Verder zouden er eventueel mogelijkheden zijn om op de ZZO punt van het BASF terrein 
(onder nr. 3 in figuur 10) een (tijdelijke) broedplaats te creëren voor de Visdief. Deze 
mogelijkheid werd ons gemeld via Natuurpunt (SYMENS, 2003), maar concrete plannen zijn er 
momenteel niet. 
 

 
Figuur 10: Belangrijke broedgebieden ter hoogte van het BASF terrein, op basis van 

de beschikbare gegevens. 
 
 
4.1.3. Seizoenale trekbewegingen 
Er zijn geen specifieke gegevens beschikbaar over de seizoenale trekbewegingen ter hoogte 
van het BASF terrein. Algemeen is wel geweten dat er langs diverse visuele structuren zoals 
de kustlijn, grote rivieren en bosranden vaak stuwtrek voorkomt, een verschijnsel waarbij 
overtrekkende vogels zoals in een trechter samenkomen en waarbij er dus over een kleine 
oppervlakte grote aantallen kunnen voorbijvliegen. In tegenstelling tot overdag komt er in het 
voor- en najaar gedurende de nacht wel overwegend weinig stuwtrek voor van vogels. Langs 
diverse visuele structuren zoals de Schelde kunnen ’s nachts toch ook relatief veel vogels 
overvliegen, maar deze stroom kan dan soms tot enkele kilometers breed zijn (breedfronttrek). 
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4.2. Risico-evaluatie  
 
4.2.1. Pleisterende en rustende watervogels 
 

Verstoringsaspect 
In diverse studies is aangetoond dat windturbines verstoring kunnen veroorzaken onder 
foeragerende, rustende en overtrekkende vogels. Er bestaan wel verschillen tussen soorten en 
soortengroepen in de afstand en de mate waarin verstoring optreedt. In open agrarisch gebied 
ondervinden vooral pleisterende en rustende eenden, ganzen, zwanen, steltlopers en meeuwen 
een duidelijk verstorend effect, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld kraaiachtigen en 
Spreeuwen. Diverse betrouwbare studies geven de indicatie dat er nog verstoring kan optreden 
tot ‘zeker’ 600 m rond windturbines (BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2003) vooral bij watervogels 
(Tabel 5). Meer informatie over het verstoringsaspect is te vinden in BIRDLIFE 

INTERNATIONAL (2003) en EVERAERT (2003) (documenten zie bijlage). 
 

Soort Zekere verstoring  Mogelijke verstoring  
(ook voor grote windturbines) 

Wilde Zwaan binnen 500 m (60 % afname) tot binnen 600 m ? 
Grauwe Gans (*) binnen 300 m (60 % afname) tot binnen 400 m ? 
Kolgans binnen 600 m (50 % afname) tot binnen 600 à 700 m ? 
Bergeend ?   tot binnen 400 m ? 
Krakeend (*) binnen 300 m (60 % afname) tot binnen 400 m ? 
Kuifeend binnen 150 m (80 % afname) tot binnen 400 m ? 
Tafeleend (*) binnen 150 m (80 % afname) tot binnen 400 m ? 
Smient binnen 400 m (90 % afname) tot binnen 600 m ? 
Wintertaling (*) binnen 300 m (60 % afname) tot binnen 400 m ? 
Wilde Eend  binnen 300 m (60 % afname) tot binnen 400 m ? 
Pijlstaart (*) ? ?  
Overige eenden binnen 300 m (60 % afname)  tot binnen 400 m ? 
Kievit binnen 300 m (60 % afname) tot binnen 400 m ? 
Wulp  binnen 500 m (90 % afname) tot binnen 600 à 700 m ? 
Kluut (*) ? tot binnen 600 m ? 
Rosse Grutto ? ? 
Overige steltlopers ? ? 

Tabel 5: Verstoring op vogels (op basis van gegevens bij middelgrote windturbines).  
Soorten in blauw behoren tot de Bijlage I- lijst van de Vogelrichtlijn. 

 (*)= internationale 1 % norm overschreden langs Zeeschelde 
 (WINKELBRANDT et al., 2000 ; WINKELMAN, 1989 , 1992-d  ; VAN DER WINDEN  et al., 1999 ; 

KRUCKENBERG &  JAENE, 1999 ; EVERAERT et al, 2002).  
 

 
Tussen de westzijde van het BASF terrein en het Groot Buitenschoor ligt wel een weg 
(Scheldelaan) en staan ook 2 hoogspanningslijnen. Op basis van de huidige gegevens 
verwachten we echter niet dat deze structuren daar een milderend effect kunnen hebben op de 
verstoring van windturbines die eventueel aan de westzijde van het BASF terrein net binnen 
de Scheldelaan zouden komen te staan. Het gaat om grote windturbines (tiphoogte ongeveer 
120-140 m) die van op het Groot Buitenschoor (over de bestaande structuren) heel duidelijk 
zullen te zien zijn. De ‘eventuele’ bestaande verstoring door de hoogspanningsmasten, de 
Scheldelaan en de algemene industriële structuren bij BASF, zal volgens onze verwachting 
veel kleiner zijn dan de verstoring door de draaiende wieken van windturbines. We kunnen 
die ‘eventuele’ bestaande verstoring van de reeds aanwezige structuren uiteraard niet met 
zekerheid inschatten, maar op basis van onze beschikbare gegevens is die zeer beperkt of 
onbestaande. Hoogspanningsmasten zijn statische structuren die de vogels (op een zekere 
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afstand) gemakkelijker gewoon worden, en de vrij drukke Scheldelaan is door zijn ligging (in 
een dal) op de meeste plaatsen niet (of weinig) te zien van op het Groot Buitenschoor.  
 
Gezien het nationaal tot internationaal belang van het Groot Buitenschoor dient op basis van 
de gekende verstoringsafstanden en in toepassing van de Vlaamse en internationale richtlijnen 
dus zeker rekening gehouden te worden met een minimale buffer van 600 m voor de diverse 
watervogels (Figuur 11). Dit komt ongeveer overeen met de toepassing van een 500 à 600 m 
buffer rond de officiële perimeter van het Ramsargebied en Vogel- en Habitatrichtlijngebied 
(zie eerder in figuur 1). 
 

 
Figuur 11: Pleisterplaatsen voor watervogels ter hoogte van het BASF terrein, 

 inclusief te mijden buffers (zie tekst). 
  
 
Rond de regionaal belangrijke pleistergebieden stellen we kleinere buffer voor. In de meeste 
van die gebieden zitten de vogels vaak erg verspreid in kleine groepjes. Aan de bestaande 
windturbinelocaties te Zeebrugge, Brugge en Schelle werd vastgesteld dat individuele vogels 
of kleine groepjes van minder dan 50 vogels de windturbines vaak dichter naderen dan de 
beschreven verstoringsafstanden uit tabel 5 (EVERAERT et al, 2002).  
 
Gebied A (bezinkingsbekken): 
De Grauwe Ganzen (tot een honderdtal vogels) zullen nog verstoring kunnen ondervinden tot 
op een afstand van ongeveer 150 à 300 m rond windturbines (zie figuur 11). 
 

Gebied B (driehoek): 
De tot een paar honderd Grauwe Ganzen en Kolganzen zullen nog verstoring kunnen 
ondervinden tot 150 à 600 m rond windturbines (tot 600 m voor Kolgans met 95 % afname 
binnen 400 m, KRUCKENBERG &  JAENE (1999) (zie figuur 11). De grootste verstoring zal dus 
optreden binnen de 400 m rond windturbines. 
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Gebied C (braakliggend BASF terrein): 
Zolang de ganzen (vnl. Kolgans) op dit stuk aanwezig zijn zou men ‘strikt genomen’ rekening 
moeten houden met een buffer van ongeveer 400-600 m rond ‘de belangrijkste percelen’ van 
dit terrein (KRUCKENBERG &  JAENE, 1999). Het gaat hier echter niet om nationaal of 
internationaal belangrijke aantallen in een industriezone. We kunnen hiervoor bijgevolg niet 
direct grote buffer opleggen. Indien er vanuit BASF garanties kunnen komen dat dit terrein op 
termijn niet meer aantrekkelijk zal zijn voor de ganzen (de waarde is nu al verminderd in 
vergelijking met vroeger), dan dient hier geen verstoringsbuffer te worden toegepast (zie 
figuur 11). We vinden het wel nuttig om deze zaak nader te bespreken.   
 
Gebied D1 (kanaaldok D1):  
De kleine aantallen watervogels zitten hier zeer verspreid in kleine groepjes. We stellen een 
buffer voor van ‘ongeveer’ 100 à 150 m (zie figuur 11).  
 
Gebied D2 (Schelde-Rijn verbinding):  
Idem met gebied D1 (zie figuur 11). 
 
Gebied D3 (hoek in Schelde-Rijn verbinding): 
Hier kunnen sporadisch (niet tijdens iedere winter) soms grotere aantallen voorkomen van 
ganzen en eenden. We stellen een buffer voor van minstens 400 m om de grootste verstoring 
te beperken (zie figuur 11). 
 

Gebied E (Zandvlietsluis): 
De relatief kleine aantallen watervogels zitten hier zeer verspreid in kleine groepjes. We 
stellen een buffer voor van minstens 150 m (zie figuur 11). 
 
 
Aanvaringsaspect 
Extrapolatie van de gegevens uit de in open landschap nabij of aan de kust gelegen 
windparken te Oosterbierum en Urk (Nederland) leert dat bij ongeveer 1.000 MW geplaatst 
vermogen van windturbines in Nederland op jaarbasis gemiddeld 21.000 (maximaal 134.000) 
zekere en zeer waarschijnlijke aanvaringsslachtoffers zullen vallen. Inclusief mogelijke 
slachtoffers loopt dit aantal op tot gemiddeld 46.000 (maximaal 257.000) slachtoffers 
(WINKERLMAN  1992a). Voor een 1.000 MW geplaatst vermogen van grotere windturbines 
langs de kust, werd het jaarlijks aantal aanvaringsslachtoffers geschat op ongeveer 100.000 
(KOOP 1997). De schatting van 21.000 tot 257.000 jaarlijkse vogelslachtoffers voor 1.000 
MW geïnstalleerd vermogen van windturbines is weliswaar minder dan de enkele miljoenen 
jaarlijkse slachtoffers langs verkeerswegen en hoogspanningslijnen, maar relatief gezien zal 
het aantal slachtoffers per kilometer windturbines wel ongeveer overeenkomen met het aantal 
per kilometer drukke verkeersweg of hoogspanningslijn (WINKERLMAN  1992a). De werkelijke 
impact hangt ook steeds af van de soorten die in aanvaring komen (nationaal of internationaal 
belang, …). We mogen het probleem dus zeker niet als marginaal afschilderen. Bovendien 
kunnen 'enkele' jaarlijkse slachtoffers bij een relatief kleine populatie van een bedreigde soort 
ook significante negatieve gevolgen hebben. Een toenemend aantal windparken betekent ook 
een extra milieudruk bovenop de reeds bestaande verstoringsbronnen. In een dichtbevolkte 
regio als Vlaanderen verlaagt dat de geschiktheid van de open ruimte voor ecologische 
functies zoals de aanwezigheid van vogelpopulaties en het garanderen van regionale en 
internationale doortrekroutes. 
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Het aantal vogels dat botst is meestal evenredig met de aantallen die aanwezig zijn in de 
omgeving van turbines en met het aantal overvliegende vogels. Als voorbeeld wordt in tabel 6 
de berekende aanvaringskans weergegeven voor enkele soortgroepen bij een windpark met 
middelgrote turbines in Nederland. 
 

 dag- en nachtsituatie (alle hoogtes) nachtsituatie (alle hoogtes) 
Eenden 1 / 2.500 1 / 1.100 

Meeuwen 1 / 4.800 1 / 270 
Steltlopers 1 / 4.800 1 / 770 
Zangvogels 1 / 2.500 1 / 156 

Overige soorten 1 / 526 ? 
Tabel 6. Aanvaringskansen (najaar) te Oosterbierum in Nederland (WINKERLMAN 1992a),   

berekend op basis van het aantal overvliegende vogels in vergelijking met het aantal zekere, 
 zeer waarschijnlijke en mogelijke slachtoffers. 

 
Locale factoren spelen echter een zeer belangrijke rol, de resultaten van specifieke 
onderzoekslocaties kunnen daarom niet veralgemeend worden. Op diverse locaties in het 
binnen en buitenland werd bijvoorbeeld aangetoond dat ook zeldzame relatief weinig in aantal 
overtrekkende soorten het slachtoffer kunnen worden van windturbines. De situatie is zeer 
plaatsafhankelijk.  
 
Meer informatie over het aanvaringsaspect is te vinden in BIRDLIFE INTERNATIONAL (2003) en  
EVERAERT (2003) (documenten zie bijlage). 
 
Aangezien het aantal overvliegende vogels ter hoogte van het BASF terrein niet gekend zijn, 
is het bijgevolg momenteel niet mogelijk om bijvoorbeeld voor het noordwestelijke gedeelte 
van het BASF terrein een inschatting te maken van het mogelijke aantal slachtoffers indien 
daar windturbines komen te staan. De voornamelijk kwalitatieve gegevens en indicaties over 
grote aantallen (tot enkele duizenden) vliegbewegingen per dag (zowel overdag als ’s nachts) 
van zowel ganzen, eenden als steltlopers, zijn samen met de gekende gegevens over 
aanvaringskansen uit o.m. tabel 6 op dit ogenblik wel voldoende om in toepassing van het 
voorzorgsprincipe geen windturbines te plaatsen in de directe nabijheid (± 500 m tot de 
weergegeven lijnen) van de gekende en minder gekende trekroutes. 
 
4.2.2. Broedvogels 
In het tot op heden uitgevoerde onderzoek zijn er weinig duidelijke aanwijzingen gevonden 
dat windturbines een zware verstoring kunnen veroorzaken onder broedvogels. Onderzoekers 
veronderstellen dat gewenning en plaatstrouw aan broedgebied hierbij een rol spelen. In 
SPAANS et al. (1998) wordt er evenwel op gewezen dat de meeste verrichte studies allemaal 
gedurende slechts één tot twee jaar na plaatsing van de turbines plaatsvonden. Het is niet 
onmogelijk dat de effecten van verstoring pas goed zichtbaar worden als de aanwezige 
broedvogels (die vaak een sterke plaatstrouw vertonen) door sterfte vervangen worden door 
een nieuwe generatie. Recent nog zijn er onderzoeksresultaten gepubliceerd waarbij gesteld 
werd dat een aantal soorten tijdens het broedseizoen toch enige verstoring kunnen 
ondervinden tot ongeveer 100 à 200 m (BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2003).  
Voor het gebied met de kolonie Zwartkopmeeuwen (nr. 2 in figuur 10) kan best een minimale 
buffer van ongeveer 150 à 200 m gevrijwaard worden. Voor de officiële perimeter van het 
Groot Buitenschoor werd al een grotere buffer gehanteerd i.v.m. verstoring op pleisterende en 
rustende watervogels. 
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4.2.3. Seizoenale trekbewegingen 
Onderzoek heeft uitgewezen dat windturbines een belangrijk verstorend effect kunnen 
uitoefenen op de seizoenale stuwtrek van dagtrekkende vogels (barrière-effect). Langs het 
plateau ‘Garrigue Haute’ in Frankrijk werd vastgesteld dat 90 % van de overtrekkende vogels 
een reactie vertoonden op 2 bestaande rijen van windturbines. De reacties bestonden uit het 
abrupt veranderen van vliegrichting door in een grote bocht rond het windpark te vliegen, 
terugvliegen, lager of hoger gaan vliegen, groepssplitsing, enz. Overvliegende duiven 
vertoonden een reactie in 99 % van de gevallen, bij zangvogels was dat 93 %, en bij 
roofvogels 85 % (ALBOUY  et al., 2001). De effecten op de nachtelijke trek werden niet 
onderzocht. Er kon worden geconcludeerd om windparken best niet loodrecht op de trekroute 
van vogels te plaatsen. Bij relatief korte lijnvormige opstellingen evenwijdig met de 
trekrichting kunnen de negatieve effecten nog beperkt blijven. Ook langs Rheinland-Pflatz in 
Duitsland werd vastgesteld dat ongeveer 99 % van de voorbijvliegende trekvogels een reactie 
vertoonden. De meeste vogels vertoonden een reactie door een grote bocht te maken rondom 
de turbines (of zelfs terug te vliegen). De meeste hielden daarbij een minimale afstand van 
ongeveer 1.000 m tot de turbines. De reactieafstanden waren het grootst bij grote vogelsoorten 
en groepjes vogels. Overvliegende leeuweriken, vinken, duiven, Kieviten en kleine roofvogels 
vertoonden een reactie op ongeveer 1.000 tot 1.500 m van de turbines, grote roofvogels op 
ongeveer 2.000 m, en Kraanvogels op ongeveer 3.000 m (RICHARZ, 2002).  
 
In Nederland werd geschat dat ’s nachts ongeveer 1 op 40 (2,5%) op rotorhoogte 
overvliegende trekvogels met een windturbine in aanvaring kan komen (WINKELMAN , 1992b). 
Het aantal vogels dat botst is doorgaans evenredig met de aantallen die overvliegen en/of 
aanwezig zijn in de omgeving. De kans op aanvaringen is het hoogst tijdens de nacht, in de 
avond- en ochtendschemering en bij slechte weersomstandigheden. In tegenstelling tot 
overdag komt er in het voor- en najaar gedurende de nacht wel overwegend weinig stuwtrek 
voor van vogels. Langs diverse visuele structuren zoals de kustlijn, grote rivieren en 
bosranden kunnen ’s nachts toch ook relatief veel vogels overvliegen, maar deze stroom kan 
dan soms tot enkele kilometers breed zijn (breedfronttrek). Alhoewel in tegenstelling tot 
lokale dagelijkse vliegroutes de seizoenale trekbewegingen doorgaans op een grotere hoogte 
zijn gesitueerd, worden de grootste vogeldichtheden bij de nachtelijke seizoenstrek ook 
regelmatig onder de 150 m vastgesteld (BUURMA &  VAN GASTEREN, 1989). Boven zee vliegen 
vogels in het algemeen lager dan boven land, maar in beide landschappen vliegen er grote  
aantallen  vogels  zowel  onder  als  boven  150 m   (VAN DER WINDEN et al., 1999). Door de 
grote hoogte (>100 m) vormen moderne windturbines van 1-2 MW op sommige locaties dus 
een gevaar voor seizoenale trekvogels. Van op een afstand lijken de grote windturbines niet 
snel te draaien omdat de basis van de wieken trager draait. De snelheid aan de wiektippen gaat 
echter tot 230 km/u (KAATZ , 2002). Het is dan ook niet verwonderlijk dat de meeste 
aanvaringsslachtoffers gehalveerd, onthoofd en/of zonder vleugel teruggevonden worden 
(EVERAERT et al., 2002). Bij kleine zangvogels is de kans groot dat er zelfs niet veel van over 
schiet, waardoor de vindkans dan ook erg laag is.  
 

Algemeen kunnen we wel stellen dat de negatieve effecten op overvliegende seizoenale 
trekvogels bij relatief kleine windparken waarschijnlijk nog zullen meevallen (nachtelijke trek 
vrij gespreid), althans toch die windparken die niet in belangrijke doortrekzones liggen. 
Belangrijke stuwtrekzones moeten zeker gemeden worden. Windturbines in de buurt van 
dergelijke zones kunnen best in een opstelling worden geplaatst die evenwijdig is met de 
belangrijkste trekrichting (ALBOUY  et al., 2001 ; RICHARZ, 2002).  
 

Door het gebrek aan gegevens kunnen we de impact op trekvogels door het voorgestelde 
windpark momenteel niet exact inschatten.  
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5. AANBEVELINGEN 
 
Op basis van de beschikbare gegevens beschreven in dit document, en in toepassing van de 
Vlaamse en internationale richtlijnen, is in figuur 12 een beeld weergegeven van de mogelijke 
zones, nader te onderzoeken zones, en uitgesloten zones voor windturbines aan het BASF 
terrein te Antwerpen.  
 

 
Figuur 12: Zoekzones voor windturbines (1= mogelijk ; 2&3= rekening houden met toekomstige 
ontwikkeling ; 4= nader onderzoek noodzakelijk, 5= nader onderzoek noodzakelijk maar vrijwel 

zeker uitgesloten). Zie ook tekst. 
 
 
Zone 1: Mogelijk voor windturbines, wel best in overleg met het Instituut voor Natuurbehoud 
en Natuurpunt. 
Zone 2 en 3: In zone 3 dient rekening gehouden te worden met een buffer rond het (tijdelijk) 
broedgebied van de Zwartkopmeeuw ten zuiden van die zone (en eventueel ook met een 
toekomstige ontwikkeling als (tijdelijk) broedgebied voor Visdief (zone 2), in overleg met het 
Instituut voor Natuurbehoud en Natuurpunt. 
Zone 4: Voorlopig niet mogelijk voor windturbines. Hier is eerst bijkomend onderzoek 
noodzakelijk naar lokale trekroutes. 
Zone 5: Vrijwel zeker uitgesloten voor windturbines. Bijkomend onderzoek noodzakelijk naar 
lokale trekroutes (incl. evaluatie van pleistergebied voor ganzen op braakliggend terrein). 
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Het Instituut voor Natuurbehoud adviseert hiermee om voorlopig alleen windturbines te 
plannen in de zones 1, 2 en 3. Wij kunnen in de winterperiode 2003-2004 (en indien 
noodzakelijk ook nog in 2004-2005) nader onderzoek uitvoeren voor de zones 4 en 5, maar 
benadrukken dat het zeker in geval van zone 5 aan de hand van de huidige gegevens vrijwel 
uitgesloten lijkt om daar windturbines te plaatsen. 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
Joris Everaert 
Wetenschappelijk attaché – Bioloog      
Project: “Effecten van windturbines op habitatgeschiktheid 
met betrekking tot vogelpopulaties: lange termijn monitoring  
en adviesverlening”   
Tel: 02-558.18.27. 
E-mail: joris.everaert@instnat.be 
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