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1. Inleiding 
 
In het kader van het project ‘gemeenten adopteren Limburgse soorten’ heeft Lommel de 
Boomleeuwerik geadopteerd. Bedoeling is om de Countdown 2010 doelstelling in praktijk om te zetten 
op gemeentelijk niveau. Lommel zit echter met een mogelijk probleem. De “Balimgronden” (voormalig 
munitiedepot) zijn door jarenlange ‘verwaarlozing’ omgevormd tot een schitterend broedgebied 
(minstens 8 broedpaar Boomleeuwerik en zelfs Tapuit als broedvogel in 2006). Nu is dat gebied reeds 
lang ingekleurd als industriegebied en het in gebruik nemen van deze gronden heeft groen licht 
gekregen. Met als gevolg dat zowat de helft van de Lommelse boomleeuwerikpopulatie op het punt 
staat te verdwijnen. In het actieplan voor Lommel, wil men mogelijkheden en ideeën aanbieden aan 
de gemeente om deze verliezen te compenseren. Het spreekt voor zich dat dit prioritair gebeurt rond 
de Lommelse heidegebieden in het noorden. De vraag is echter of het omwille van mogelijke 
verstoring en/of aanvaring zinnig is om rond de bestaande meest zuidelijk rij windturbines (Umicore) 
grenzend aan de Balimgronden, inspanningen te leveren voor de Boomleeuwerik. Ook het 
“Goethietbekken”, een stortplaats van UMICORE, zal in de toekomst afgedekt worden. Hierop wil men 
een laagblijvende vegetatie laten ontwikkelen. Op termijn misschien dus ook een potentieel geschikte 
plaats voor Boomleeuwerik. Naast de meer noordelijke rij windturbines van de gemeente ligt ook nog 
een stuk dat dezelfde vegetatie heeft en dat eveneens in eigendom is van de gemeente. Dit zou 
eventueel mee ingericht kunnen worden. 
In dit beknopte advies worden deze mogelijkheden (inrichting broedlocaties) afgewogen naar een 
mogelijke impact door de windturbines. De windturbines in Lommel (zowel de meest noordelijke rij van 
4 turbines van de gemeente (Balendijk) alsook de meer zuidelijke rij van 4 turbines (Umicore)) hebben 
een masthoogte van 100 m en rotordiameter van 80 m (V80 type met geïnstalleerd vermogen van 
2000 kW). 
 
2. Effecten van windturbines op broedvogels, en mogelijke impact in Lommel 
 
2.1. Aanvaringsaspect 
 
Het aanvaringsaspect kan soms een belangrijke invloed hebben. Lokale factoren spelen echter een 
zeer belangrijke rol. De onderzoeksresultaten van afzonderlijke windparken kunnen daarom niet 
veralgemeend worden. Het aantal vogels dat botst is meestal evenredig met de aantallen die 
aanwezig zijn in de omgeving van de windturbines en/of met het aantal overvliegende vogels. De 
grootte van de windturbines lijkt een minder belangrijke invloed te hebben. Grote moderne turbines 
van 1500 kW en meer kunnen evenveel of zelfs meer slachtoffers maken dan kleinere turbines 
(Everaert 2003 ; Akershoek et al. 2005; Everaert 2006). Het aantal aanvaringsslachtoffers bij de 
onderzochte windparken op het land varieert van gemiddeld enkele vogels per windturbine per jaar tot 
meer dan 60 vogels per windturbine per jaar (Langston & Pullan 2003). De impact tussen en binnen 
windturbinelocaties is sterk verschillend. Aan bepaalde individuele windturbines binnen hetzelfde 
windpark vallen soms tot meer dan 100 slachtoffers per jaar (Everaert et al. 2002). 
 
De vaak selectieve impact door windturbines op bepaalde soorten zorgt ervoor dat we het probleem 
niet als marginaal mogen afschilderen. Bovendien betekenen toenemende windparken een extra 
milieudruk bovenop de al bestaande verstoringbronnen. Bekende voorbeelden van slecht geplaatste 
windparken zijn Altamont Pass in Californië (VS) en Tarifa en Navarra in Spanje. Recente resultaten 
geven aan dat er jaarlijks 1.766 tot 4.721 vogels waarvan 881 tot 1.300 roofvogels in aanvaring komen 
met de 5.400 windturbines van de Altamont Pass in Californië (Smallwood & Thelander 2004). Het 
probleem is al bekend sinds 1988, toen de eerste resultaten van het onderzoek werden gepubliceerd. 
Het onderzoek werd verdergezet en uitgebreid, maar degelijke milderende maatregelen werden 
helaas niet of nauwelijks toegepast. In Spanje (Navarra) werd bij vijf windparken met in totaal 368 
turbines berekend dat er gedurende één jaar ongeveer 6.450 vogels in aanvaring kwamen, waaronder 
409 Vale Gieren en 24 andere beschermde roofvogels (Lekuona 2001). 
 



 
De aanwezigheid van kleinere aantallen (zeldzame) soorten in een gebied (bv. roofvogels) geeft 
bovendien niet altijd de garantie voor een laag aanvaringsrisico. In Duitsland werden tijdens niet-
systematische controles in een aantal windparken sinds 1989 al bijvoorbeeld 17 Zeearenden, 69 Rode 
Wouwen, 3 Haviken, 56 Buizerds, en 6 Oehoe’s als aanvaringsslachtoffers vastgesteld, zonder 
rekening te houden met bijkomende correctiefactoren (Hötker et al. 2004; Dürr 2006). De werkelijke 
cijfers liggen dus hoger. Het is voorlopig niet helemaal duidelijk of de Duitse windturbines een 
significant effect veroorzaken op de populaties van bepaalde van de genoemde soorten. Vooral de 
duidelijk selectieve impact op bepaalde zeldzame soorten wijst in Duitsland toch op een belangrijk 
effect, zeker als men weet dat er voor het voortbestaan en bescherming van soorten zoals Zeearend 
soms grote (financiële) inspanningen worden geleverd. De vondst van 4 gesneuvelde Zeearenden in 
de periode augustus-december 2005 onder de 68 windturbines op het eiland Smola in Noorwegen, is 
op z’n minst ook zorgwekkend te noemen (Follestad 2006). Ondertussen zijn daar in het voorjaar van 
2006 nog eens 5 Zeearenden in aanvaring gekomen. Bovendien werden er bij de meeste Zeearend-
territoria binnen het gebied sinds de plaatsing van de windturbines geen succesvolle broedgevallen 
meer vastgesteld (Langston 2006). Er wordt nu onderzocht welke mitigerende maatregelen 
moeten/kunnen genomen worden. 
 
Op de Vlaamse windturbinelocaties werden eveneens zeldzame of minder algemene soorten als 
aanvaringsslachtoffer vastgesteld, zoals Blauwe Reiger, Sperwer, Slechtvalk, Torenvalk, Tureluur, 
Grutto, Scholekster, Houtsnip, Drieteenmeeuw, Visdief, Grote Stern, Dwergstern, Gierzwaluw en 
Roodborsttapuit (Everaert et al. 2002; Everaert 2003; Everaert 2006; Everaert & Stienen 2006). 
De aanvaringskansen variëren sterk, afhankelijk van de soortgroep, weersomstandigheden, dag-nacht 
verschil, enz. Voor soortgroepen zoals meeuwen, eenden en steltlopers werden gedurende de 
nachtsituatie aanvaringskansen gevonden tussen de 1 op 156 en 1 op 1.900 van de op alle hoogtes 
overvliegende vogels. Maar ook overdag kan er voor o.a. meeuwen en sternen een belangrijke en 
zelfs significante negatieve impact optreden op locaties met veel dagelijkse vliegbewegingen 
(Winkelman 1992a+b; Everaert 2003; Everaert & Stienen 2006). 
 
Het aanvaringsaspect bij plaatselijke broedvogels is doorgaans relatief laag. Er zijn uiteraard 
uitzonderingen, zoals de vastgestelde significante impact door een groot aantal aanvaringsslachtoffers 
van broedende sternen langs de windturbines op de Oostdam in Zeebrugge (Everaert & Stienen 
2006). De V80 windturbines in Lommel hebben een vrije vliegruimte (laagste punt van wieken) tot 60 
m. Aangezien plaatselijke Boomleeuweriken (broedvogels) naar verwachting doorgaans op een 
hoogte van minder dan 40 m voorkomen, zou de kans op aanvaring daar relatief laag zijn. 
Toch werden er bijvoorbeeld in Spanje zeker al 5 aanvaringen vastgesteld van Boomleeuwerik 
(Hötker et al. 2004). Het is niet duidelijk of het hierbij om broedvogels ging of om doortrekkers, en om 
welk type windturbines het ging. 
 
2.2. Verstoringsaspect 
 
Diverse studies hebben voor verschillende pleisterende en rustende vogelsoorten een significante 
verstoring vastgesteld tot minstens 400 m van de turbines, en voor sommige soorten tot zeker 600 en 
mogelijk 800 meter. Vooral watervogelsoorten en ganzen blijken gevoelig te zijn (Langston & Pullan 
2003; Everaert et al. 2002).  
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. Zo werd 
bijvoorbeeld in een windpark in Duitsland vastgesteld dat er na het plaatsen van 4 middelgrote 
windturbines (50 m mast, 41 m rotordiameter) geen opvallende verandering was in het voorkomen van 
broedende (aanwezige) Veldleeuweriken. Er werden wel 3 aanvaringsslachtoffers teruggevonden 
(gedurende 1 jaar, zonder aanpassing met correctiefactoren). Mogelijk waren hier ook doortrekkers bij 
(Korn & Scherner 2000). 



 
 
In Spaans et al. (1998) wordt er echter 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 zoals 
diverse weidevogels tijdens het broedseizoen toch enige verstoring kunnen ondervinden tot ongeveer 
350 meter (meestal 100-200 m), maar doorgaans is de verstoring onder broedvogels (zeker bij kleine 
vogels) beperkter dan buiten het broedseizoen (Langston & Pullan 2003; Hötker et al. 2004).  
Alhoewel de mogelijke impact door verstoring op broedvogels zoals de Boomleeuwerik nabij de 
windturbines in Lommel vermoedelijk relatief beperkt zal blijven, raden we niet aan om nieuwe 
broedgebieden vlak naast de windturbines in te richten en dus een bepaalde veiligheidsafstand te 
behouden. 
 
3. Inrichting terrein(en) langs windturbines gemeente 
 
Het terrein ten westen van de windturbines (ook eigendom van gemeente) kan in aanmerking komen 
voor de inrichting als broedgebied voor Boomleeuwerik. Om eventuele verstoring en aanvaring te 
vermijden raden we aan om hier een minimumafstand van ongeveer 200 m ten opzichte van de 
turbines te behouden.    
 
4. Inrichting terrein(en) langs windturbines Umicore 
 
Het terrein ten zuidwesten van de windturbines (Goethietbekken) kan ook in aanmerking komen voor 
de inrichting als broedgebied voor Boomleeuwerik. Ook hier raden we aan om daarbij een 
minimumafstand van ongeveer 200 m ten opzichte van de turbines te behouden. Het terrein ligt 
bovendien heel dicht bij de Balimgronden waar momenteel de belangrijke populatie Boomleeruwerik 
aanwezig is. 
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