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Dit richtinggevend advies bevat een kwalitatieve (globale) analyse van mogelijke effecten op de fauna 
(vogels/vleermuizen) door het plaatsen van windturbines in het noordelijk deel van de Antwerps 
havengebied op de rechterscheldeoever. Op basis van zoekzones aangegeven door het Havenbedrijf, 
worden in dit advies verschillende opstellingen (als alternatieven) geëvalueerd. De analyse werd 
uitgevoerd aan de hand van de gegevens waarover we momenteel beschikken, en o.m. in toepassing 
van de Omzendbrief EME/2006/01–RO/2006/02 en andere richtlijnen. 
 

Uit het richtinggevend advies IN.A.2006.32 (Everaert 2006), met evaluatie van mogelijke zones voor 
windturbines, was reeds gebleken dat in het zuidelijk deel van de haven (in vergelijking met de rest 
van de haven) relatief weinig conflictsituaties te verwachten zijn. In het centraal en noordelijk deel van 
de haven zijn door de aanwezigheid van belangrijke natuurgebieden (o.a. Vogelrichtlijngebied De 
Kuifeend en nieuw Opstalvalleigebied) grotere kansen op negatieve effecten. 
Dit advies kan gezien worden als een gedeeltelijke update van het richtinggevend advies uit 2006, en 
moet dan ook in combinatie daarmee bekeken worden. De update gaat over het gebied tussen 
Berendrecht en het vogelrichtlijngebied De Kuifeend met naastliggende natuurgebieden. 
 

In figuur 1 worden de huidige zoekzones voor windturbines weergegeven die het Havenbedrijf-Vleemo 
momenteel nader wil onderzoeken (zwarte kaders). De mogelijke inplantingsplaatsen (vooronderzoek) 
voor 5 windturbines ten noorden van het Delwaidedok, en de 5 eerder aangevraagde windturbines in 
lijnopstelling aan Tijsmanstunnel-Oost, worden ook in figuur 1 weergegeven. Dit laatste dossier is 
enigszins complex, aangezien er in een gedeelte van de geplande ruimte ten oosten van de 
Tijsmanstunnel door een andere projectontwikkelaar (Aspiravi) ook een project van 4 turbines werd 
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aangevraagd, nadat deze een concessie kreeg van het Vlaams Gewest (Figuur 2). Daarnaast werden 
- ook na het verkrijgen van een concessie van het Vlaams Gewest - door SPE nog eens 3 
windturbines aangevraagd ten westen van de Tijsmanstunnel (Figuur 2). Er was juridische onenigheid 
tussen het Vlaams Gewest en het Havenbedrijf-Vleemo betreffende het eigendomsrecht. Onlangs 
kwam er een juridische uitspraak in het voordeel van het Havenbedrijf, maar onderling overleg zou 
nog lopende zijn. De dossiers zijn momenteel nog geblokkeerd. 
In kader van de aanvragen thv. Tijsmanstunnel-Oost, is het van belang te weten dat het Agentschap 
voor Natuur- en Bos (ANB - Antwerpen) voor de aanvraag van Aspiravi (4 turbines) op 8 mei 2003 een 
voorlopig ongunstig advies heeft gegeven (mogelijke hinder vogels), en voor de aanvraag van 
Vleemo-Havenbedrijf (5 turbines) een gunstig advies voor de 3 meest westelijke en voorlopig 
ongunstig advies voor de 2 meest oostelijke turbines, o.m. omwille van de te verwachten toekomstige 
vliegroutes (corridor) van watervogels tussen De Kuifeend met naastliggende natuurgebieden en het 
nieuwe Opstalvalleigebied (zie verder). Dit richtinggevend advies bevat belangrijke informatie voor de 
verdere behandeling van de betreffende dossiers. Op de hierna volgende pagina’s zijn de mogelijke 
alternatieve opstellingen weergegeven binnen en/of rond de huidige zoekzones, gerangschikt in 
volgorde van beste tot niet aangeraden alternatief (Figuur 6-11).  
De stand van zaken ivm. het SPE project (3 turbines) aan Tijsmanstunnel-West is ons niet duidelijk, 
maar op basis van de informatie in deze nota (zie 2.1) zou dit project een belangrijke impact op de 
fauna kunnen veroorzaken. We raden aan om de plannen in het gebied tussen de Schelde en 
Kanaaldok (oa. Tijsmanstunnel-West) binnen de N-Z lijn van de Zandvlietsluis tot De Kuifeend 
voorlopig ongunstig te beoordelen in afwachting van een totaalplan ten oosten van het Kanaaldok.  
 

 
Figuur 1. Huidige zoekzones voor windturbines (zie tekst), permanente natuurgebieden ‘Ecologische 

Infrastructuur’, evaluatie zoekzones voor windturbines in de volledige haven (zie volledige analyse in Everaert 
2006), de geplande mogelijke opstelling van 5 turbines ten noorden van het Delwaidedok, en de 5 

aangevraagde windturbines in lijnopstelling thv. Tijsmanstunnel-Oost. 
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Figuur 2. Idem als figuur 1, met aanduiding van 4 aangevraagde turbines door Aspiravi thv.  

Tijsmanstunnel-Oost, en 3 aangevraagde turbines door SPE thv. Tijsmanstunnel-West. 

 

 

1. Buffers rond beschermde gebieden 
 
Een evaluatie met bespreking van aangeraden buffers (te mijden voor windturbines) rond de 
permanente natuurgebieden opgenomen in de Ecologische Infrastructuur van de haven (“EI”, 
strategische planning) werd reeds opgemaakt in kader van de richtinggevende INBO-adviesnota 
IN.A.2006.32 (zie Everaert 2006). Deze buffers zijn quasi gelijk gebleven, en zijn variabel al 
naargelang het potentieel verstorend effect op vogels. We verwijzen hiervoor naar Everaert (2006). 
De buffers zijn niet alleen noodzakelijk voor het vermijden van ‘verstoring’ in de betreffende 
natuurgebieden, maar ook voor het vermijden van extra aanvaringskansen omwille van veelvuldige 
vliegbewegingen boven en in de directe omgeving van de gebieden (rondvliegende bewegingen + 
aankomende/vertrekkende vogels).  
 
Wat betreft verstoring is in ‘review’-studies nog bevestigd dat vooral pleisterende en rustende 
watervogels buiten het broedseizoen (waaronder zwanen, ganzen, eenden en steltlopers) de grootste 
verstoring ondervinden, tot ca. 500m, in uitzonderlijke gevallen misschien iets meer (Langston & 
Pullan 2003; Hötker et al. 2006; Hötker 2006; Stewart et al. 2007). Van de 119 studies naar populaties 
steltlopers nabij windparken buiten het broedseizoen, werd in 81 studies een negatief effect gevonden 
en in 38 studies geen negatief effect, wat een significant verschil is. Bij ganzen was deze verhouding 
12 op 2. Voor grondeleenden zoals Wilde Eend, Pijlstaart, Slobeend, Wintertaling en Krakeend is de 



 4 

verhouding 15 op 3, en voor Smient zelfs 9 op 0. Voor duikeenden zoals Kuifeend vond men een 
verhouding 6 op 2 (Hötker 2006). Zangvogelsoorten vertoonden net zoals in het broedseizoen ook 
relatief weinig of geen verstoring op de populatie. 
 
De afstand die vogels buiten het broedseizoen houden tot windturbines geeft een indicatie van 
verstoring, en gaat tot een “gemiddelde” van bijvoorbeeld 350 m bij ganzen en 270 m bij Kievit. De 
variatie tussen de verschillende studies is echter groot, sommige aparte studies vonden verstoring 
binnen een grotere afstand. Er bestaan heel wat verschillen tussen soorten en soortgroepen in de 
afstand en de mate waarin verstoring bij windturbines kan optreden. De verstoring is ook zeer 
locatieafhankelijk. Diverse betrouwbare studies tonen aan dat windturbines nog verstoring kunnen 
veroorzaken tot ongeveer 500 meter, vooral bij zwanen, ganzen, eenden, Kraanvogels en sommige 
steltlopers, en in sommige meer uitzonderlijke gevallen mogelijk tot ongeveer 600 of 800 meter 
(Langston & Pullan 2003; Hötker et al. 2006). Het aantal gepubliceerde studies in peer-review 
wetenschappelijke tijdschriften is relatief beperkt, maar ook daar is een duidelijke trend zichtbaar van 
significante verstoring voor watervogels (ganzen, eenden, enz) en steltlopers (Stewart et al. 2007). 
De meeste eendensoorten kunnen nog significante verstoring ondervinden binnen de 300 à 400 meter 
rond windturbines. In een pleistergebied van Kleine Rietgans in Denemarken, waar kleine 
windturbines van 200-600 kW werden gebouwd, vond men bij clusteropstellingen een grotere 
verstoringafstand (200 m) dan bij lijnopstellingen (100 m). De ganzen kwamen ook niet naar de 
percelen binnenin de clusters, met een aanzienlijk habitatverlies tot gevolg (Larsen & Madsen 2000). 
In een pleistergebied van Kolgans in Duitsland werd zelfs vastgesteld dat er na het plaatsen van 
kleine 500 kW windturbines geen ganzen meer voorkwamen in een zone van 400 meter rond de 
windturbines en een 50% reductie in pleisterende aantallen werd genoteerd in een zone van 400-600 
meter rond de windturbines. Een gebied van in totaal 345 ha werd daardoor gedegradeerd in waarde 
als pleistergebied (Kruckenberg & Jaene 1999). 
 
Vogels tijdens het broedseizoen ondervinden globaal genomen minder verstoring van windturbines 
dan buiten het broedseizoen. Het is dan ook minder van belang bij de evaluatie in geval hetzelfde 
gebied ook een belangrijk pleister- en rustgebied is buiten het broedseizoen. Broedende steltlopers 
(alle soorten samen genomen) ondervinden wel een matig verstorend effect: van de 73 studies naar 
broedpopulaties van steltlopers nabij windparken, werd in 53 studies een negatief effect gevonden en 
in 30 studies geen negatief effect, wat een significant verschil is. De verschillen per steltlopersoort 
apart waren niet significant (relatief weinig studies om significantie te bepalen). Een indicatie van een 
negatief effect tijdens het broedseizoen (meer studies met negatieve effecten) werd o.a. gevonden bij 
Kievit, Tureluur, Grutto, Scholekster, Kwartel, Paapje, Tjiftjaf, Kneu en Geelgors. Relatief weinig 
studies vonden een negatief effect op Merel, kraaiachtigen, Rietzanger, Roodborsttapuit, Graspieper, 
Rietgors en diverse andere zangvogels. Een 50/50 verdeling (evenveel studies die negatief als geen 
effect vonden) werd vastgesteld voor soorten als Wilde eend, Patrijs en Veldleeuwerik (Hötker 2006). 
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 resultaten.  
Hoewel er geen statistisch significante resultaten zijn, kan algemeen wel gesteld worden dat de 
verstoring onder broedvogels niet toenam 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 2006). 
 
In tegenstelling tot broedvogels, werd vastgesteld dat bij een meerderheid aan soorten (16 van 23) 
buiten het broedseizoen de verstoring toeneemt met de turbinegrootte. Voor soorten zoals de Kievit 
en Goudplevier was dit zelfs een significant resultaat (Hötker 2006). Het is dus belangrijk dat men bij 
het plaatsen van moderne grote windturbines het voorzorgsprincipe toepast.  
Een buffer van 500m rond de belangrijkste beschermde vogelgebieden in de haven van Antwerpen, is 
zeker aangeraden. In de haven is op sommige locaties ook wel bestaande verstoring, maar het mag 
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niet de bedoeling zijn om de natuur nog verder te verstoren. Grote windturbines komen bovendien 
hoog uit boven de bestaande constructies en dijken, waardoor het hanteren van de buffer zeker nodig 
is, zelfs in geval van de hoge tussendijk zoals tussen het nieuwe natuurgebied “Opstalvalleigebied” en 
de meer zuidelijke industrie. Door een hoge dijk zijn vogels ook gedwongen om hoger te vliegen met 
als gevolg een hogere aanvaringskans. 
 

2. Randvoorwaarden mbt. trekroutes 
 
Belangrijke trekroutes moeten gemeden worden voor het plaatsen van windturbines (Vlaamse  
regering 2006; Langston & Pullan 2003; Hötker et al. 2006). Zowel het aanvaringsaspect als 
verstoring van belangrijke trekroutes is hier van toepassing. Op z’n minst moeten randvoorwaarden 
opgelegd worden voor het aantal turbines en de configuratie van windparken in risicogebieden.  
In kader van dit advies werd actuele informatie opgevraagd bij Natuurpunt afd. Antwerpen-Noord 
inzake lokale en seizoenale vliegbewegingen in en rond de haven (Vogels & Benoy 2008). Deze 
informatie is verwerkt in de onderstaande tekst (zie 2.1-2.3). 
 
Het gemiddeld aantal aanvaringsslachtoffers in de verschillende onderzochte windparken in 
Vlaanderen is zeer variabel (Figuur 3), gaande van 1-43 vogels per turbine per jaar (Everaert 2003; 
Everaert & Stienen 2007; Everaert 2008; Derde et al. 2008). Het aantal aanvaringsslachtoffers bij 
onderzochte Europese windparken op het land varieert van gemiddeld enkele vogels tot maximaal 
ongeveer 60 vogels per windturbine per jaar. Een uitgebreide lijst is te vinden in Hötker et al. (2006) 
en Hötker (2006). De resultaten in Nederland zijn gelijkaardig met deze in Vlaanderen, met een 
windpark-gemiddelde tot ongeveer 40 slachtoffers per turbine per jaar (Everaert 2008; Krijgsveld et al. 
2008). De impact hangt uiteraard ook in belangrijke mate af van de soorten die in aanvaring komen. 
 
De impact tussen en binnen windturbinelocaties is sterk verschillend. Aan bepaalde individuele 
windturbines binnen hetzelfde windpark vallen mogelijk tot meer dan 100 slachtoffers per jaar (Benner 
et al. 1993; Everaert et al. 2002; Everaert 2003; Langston & Pullan 2003). Het aanvaringsaspect kan 
op sommige windturbinelocaties een belangrijke invloed hebben waarbij lokale factoren een zeer 
belangrijke rol spelen. 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. 
 
Figuur 3 geeft een beeld van studies in Vlaamse, Nederlandse, en Franse windparken nabij of in open 
tot halfopen waterrijke gebieden met waterplassen, rivieren, kanalen, dokken, en/of de zee, waarbij 
werd gezocht naar alle aanvaringsslachtoffers (incl. kleine) en waarbij werd gewerkt met 
correctiefactoren. De grootte van de windturbines lijkt hieruit geen doorslaghebbende invloed te 
hebben. Grote moderne turbines van 1.500 kW en meer, kunnen zowel veel als weinig slachtoffers 
veroorzaken. Voor de betreffende studies is er een lichte toename van het aantal 
aanvaringsslachtoffers bij groter rotoroppervlak (grotere turbines), maar deze toename is niet 
significant. Een vergelijking van de berekende aanvaringskans (aantal vliegbewegingen mee in 
rekening gebracht) werd voor meeuwen ook een iets grotere aanvaringskans gevonden, maar ook dit 
verschil was niet echt significant (Everaert 2008). Verder onderzoek bij grote turbines, kan hierin meer 
duidelijkheid brengen.  
 
Een uitgebreide bespreking van het aanvaringsaspect en verstoring van trekroutes (corridors) bij 
windturbines (incl. aanvaringskansen) is o.m. te vinden in Langston & Pullan (2003), Hötker et al. 
(2006), Hötker (2006) en Everaert (2008). 
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Figuur 3. Gemiddeld aantal aanvaringsslachtoffers van vogels per windturbine per jaar voor verschillende 

windparken in de buurt van water, in Vlaanderen, Nederland en Frankrijk (± Standaarddeviatie voor de data van 
verschillende jaren) waarbij gezocht werd naar alle aanvaringsslachtoffers (incl. kleine), en waarvoor 

correctiefactoren werden toegepast. Geen significante relatie met rotoroppervlak van de turbines (geen 
significante relatie, P>0,05). Opm. Linkergroep onder 2500 m² bestaat uit windparken met 250-800 kW turbines, 

en rechtergroep boven 2500 m² zijn windparken met 1500-2400 kW turbines. 

 
 

Recent onderzoek heeft uitgewezen dat windturbines in sommige omstandigheden ook een belangrijk 
probleem kunnen veroorzaken voor vleermuizen (Ahlén 2003 ; Hötker et al. 2006 ; Hötker 2006; Kunz 
et al. 2007, Arnett et al. 2005, Dürr 2008). Vooral boomrijke berghellingen en andere bosrijke 
gebieden zijn risicolocaties. Naast een mogelijke verstoring in het jachtgebied en op de trekroutes is 
er vooral een aanvaringskans voor lokale en doortrekkende vleermuizen. Onze inlandse vleermuizen 
vliegen normaal niet (veel) hoger dan ongeveer 40 m (Palmans 2006), maar er zijn uitzonderingen. Er 
zijn diverse mogelijke oorzaken van aanvaringen bij vleermuizen. Rond bepaalde relatief warme 
onderdelen van een werkende windturbine zoals de generator en de wieken, zijn soms concentraties 
van insecten aanwezig (eventuele lichtbebakening kan daarin een bijkomende rol spelen). Er werd 
vastgesteld dat zowel lokale als doortrekkende vleermuizen door dit plaatselijke voedselaanbod 
kunnen aangetrokken worden en bijgevolg in aanvaring komen met de wieken. Trekkende 
vleermuizen schakelen mogelijk ook (met tussenpozen) hun echolocatie (sonar) uit om energie te 
sparen (Ahlén 2003), waardoor er een groter gevaar is op aanvaringen. Door de ronddraaiende 
bewegingen van de wieken blijken sommige windturbines ook ultrasone geluidsgolven te produceren 
in het frequentiebereik 15-35 kHz. Aangezien de frequenties van de uitgezonden echolocatiesignalen 
van enkele soorten vleermuizen zich in hetzelfde bereik bevinden, kan men zich voorstellen dat de 
echolocatie van vleermuizen door de ultrasone golven van windturbines akoestisch kan gestoord 
worden, wat kan resulteren in zowel het mijden van de omgeving alsook juist dichterbij komen. 
Experimenten met infrarood camera’s tonen inderdaad dat vleermuizen vaak opmerkelijk dicht (en 
gevaarlijk) bij de draaiende wieken rondvliegen (Ahlén 2003, Kunz et al. 2007, Horn et al. 2008). 
Vleermuizen blijken ook erg gevoelig voor de grillige luchtdrukwisselingen die aan de uiteinden van de 
wieken van windturbines optreden. Die richten gemakkelijk fatale schade aan in hun longen. Dit is 
aannemelijk geworden na onderzoek aan bijna tweehonderd vleermuizen die dood werden 
aangetroffen in een Canadees windpark (Baerwald et al. 2008).  
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2.1. Lokale (veelgebruikte) trekroutes van plaatselijke vogels 
 

In Everaert (2006) werd een uitgebreide bespreking gegeven van de situatie anno 2006. De huidige 
situatie van vliegbewegingen waarvan we ook verwachten dat die ongeveer gelijk blijft, en de te 
verwachten situatie na volledige ontwikkeling van het Opstalvalleigebied, is weergegeven in figuur 5.  
 
- Na de volledige ontwikkeling van het Opstalvalleigebied (verschillende geplande waterplassen, zie 
Figuur 4) zal naar alle waarschijnlijkheid een belangrijke veelgebruikte lokale trekroute ontstaan 
tussen dit nieuwe gebied en het Vogelrichtlijngebied De Kuifeend met naastliggende natuurgebieden. 
Het Opstalvalleigebied is momenteel slechts in het meest westelijke deel in ontwikkeling. De grootste 
oppervlakte in het centraal en vooral oostelijk deel, waar wellicht de meeste watervogels (eenden) 
zullen voorkomen (grootste plassen), moet nog ontwikkeld worden (Figuur 4). Uitwisseling tussen 
bovengenoemde gebieden van kleine aantallen eenden zal nu al plaatsvinden aan de oostrand van de 
haven (via Hooge Maey), maar het is te verwachten dat de hele zone tussen deze gebieden belangrijk 
kan worden voor N-Z vliegbewegingen, zeker de meer oostelijke kant (Figuur 5). Vanuit het 
voorzorgsprincipe moet voorlopig uitgegaan worden van die toekomstige situatie. Lokale 
vliegbewegingen van watervogels zullen zowel overdag als ’s nachts plaatsvinden en grotendeels 
noord-zuid gericht zijn.  
Deze vliegbewegingen zijn wellicht het belangrijkste potentieel probleem voor de huidige zoekzones 
voor windturbines (zwarte kaders in Figuur 1). Het is derhalve nuttig hiervoor een beknopte oefening 
te maken betreffende de aanvaringskans bij het plaatsen van windturbines in die zoekzones.  
Indien we bijvoorbeeld veronderstellen dat er in de winterperiode tot een paar duizend eenden (ca. 
500 tot maximaal 1000, 2x per 24u, vooral ’s nachts of in schemering) op windturbinehoogte 
regelmatig tussen de 2 natuurgebieden zullen vliegen (wat aannemelijk is aangezien in het gebied De 
Kuifeend alleen al gedurende de voorbije winterperiodes tot 2900 Kuifeenden, 200 Tafeleenden, 1000 
Krakeenden, 600 Smienten, 400 Slobeenden, en 300 Wilde Eenden werden vastgesteld), is het 
plaatsen van windturbines op deze belangrijke corridor niet aangeraden. Er zijn een aantal studies 
waaruit blijkt dat vogels op afstand wel gedeeltelijk uitwijken voor (draaiende) windturbines. Voor 
duikeenden werd bijvoorbeeld vastgesteld dat tijdens donkere nachten de meerderheid van vogels 
(ca. 75-80%) rond een lijnopstelling van windturbines vloog, tijdens nachten met betere zichtbaarheid 
vlogen meer vogels door het windpark (Van der Winden et al. 1996). Een uitwijkpercentage van 75% 
voor ganzen en eenden, werd gevonden bij een windpark op zee (Desholm & Kahlert 2005). Voor 
andere soorten is niet gemakkelijk een getal te geven (o.a. 50% bij een windturbine in zee in Zweden). 
Aan 2 windturbines in Diksmuide, werd gemiddeld ongeveer een 55% reductie van het aantal kleine 
meeuwen op slaaptrek vastgesteld na het plaatsen van de windturbines (na omrekening met totaal 
aantal in de omgeving) maar het verschil was niet significant omwille van de grote foutenmarge door 
grote schommelingen in het aantal dagelijks overvliegende vogels (Everaert 2008). Langs twee 
lijnopstellingen aan het Boudewijnkanaal en Pathoekeweg in Brugge, vliegen de meeste meeuwen op 
slaaptrek door het windpark (Everaert 2008). Zeker tijdens het broedseizoen is er voor bepaalde 
soortgroepen geen barrière-effect. Zo kruisen quasi alle sterns en meeuwen tijdens hun 
voedselvluchten in het broedseizoen de lijnopstelling van windturbines langs de oostelijke strekdam in 
Zeebrugge, met een relatief groot aantal aanvaringsslachtoffers tot gevolg (Everaert & Stienen 2006). 
Deze afwezigheid van een barrière op voedselvluchten van sterns en meeuwen werd ook vastgesteld 
in Van den Bergh et al. (2002) in Nederland. Voorlopig lijkt door onzekerheid bij veel soortgroepen 
(worst-case benadering) voor de situatie buiten het broedseizoen een uitwijkpercentage van 50% aan 
te raden in analyses (Bureau Waardenburg 2005). Indien we aannemen dat 50-80% van de eenden 
na het plaatsen van windturbines in de volledige (quasi) corridor tussen het Opstalvalleigebied en De 
Kuifeend veilig zullen uitwijken (gedeeltelijk barrière-effect tijdens heldere tot donkere nachten), zullen 
met een aanvaringskans van ongeveer 1 op 1100 op windturbinehoogte overvliegende vogels (0,09% 
’s nachts, zie Winkelman 1992a+b), per winter- en doortrekperiode (± 6 maand) ongeveer 33-82 en 
max. 65-163 eenden slachtoffer worden van de windturbines, wat zeker een significante impact is op 
de lokale populatie. 
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Het is aangeraden om de corridor tussen het Opstalvalleigebied en De Kuifeend (+omgeving) zoveel 
mogelijk te vrijwaren, zeker het centraal en oostelijk deel, of op z’n minst duidelijke randvoorwaarden 
op te leggen voor het aantal en de configuratie van windparken. Dit is noodzakelijk om de impact op 
de vogels uit de omliggende beschermde gebieden beperkt te houden (zie voorstel alternatieven, 2.4). 
 

 
Figuur 4. Inrichtingsplan van het Opstalvalleigebied (bron Aeolus). 

 
- Er zijn regelmatig belangrijke lokale vliegbewegingen van vooral eenden en ganzen, maar ook 
zwanen, Aalscholvers, meeuwen en Visdieven tussen het Vogelrichtlijngebied De Kuifeend en het 
Linkerscheldeoevergebied, vooral belangrijke aantallen tussen de nieuw ontwikkelde natuurgebieden 
in het Linkerscheldeoevergebied (o.a. Doelpolder-Noord), over de Schelde, het Galgenschoor en 
kanaaldok, en zo verder tot aan De Kuifeend en omgeving (WNW-OZO route, Figuur 5). Deze 
vliegbewegingen zullen in de toekomst naar verwachting gelijk blijven of zelfs toenemen en zijn ook op 
windturbinehoogte (verdere uitbreiding en ontwikkeling natuur op Linkeroever). Het plaatsen van 
windturbines in deze zone - o.a. de zone ten westen van Tijsmanstunnel (zie aangevraagd project 
SPE in Figuur 2) - is af te raden. Zie ook voorstel alternatieven in 2.4. 
 
- Binnen het volledige Rangeerstation is er ook een belangrijke route van verplaatsingen van lokale 
vogels, o.m. tussen de Kuifeend – binnenweilanden – binnenmoeras - Verlegde Schijns - Ekerse 
putten – Bospolder (Figuur 5). 
 
- In het noordelijk deel van de haven, is veel slaaptrek en voedseltrek van meeuwen (WNW-OZO 
route, Figuur 5). De meeuwen komen langs het oostelijke deel het Opstalvalleigebied binnen en 
vliegen over Berendrecht naar de loswallen en de slaapplaatsen op Linkeroever en Saeftinghe. De 
betreffende meeuwen foerageren in een brede waaier van gebieden in de Noorderkempen en in de 
weidecomplexen ten oosten van de A12, maar het overgrote deel komt vermoedelijk van nog veel 
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verder. Deze trekroute kan best gemeden worden voor het plaatsen van windturbines (momenteel 
geen windparken gepland), of op z’n minst met toepassing van randvoorwaarden. 
 
- Belangrijke aantallen dagelijks rondvliegende meeuwen worden ook verwacht rond de nieuwe 
broedlocatie in de lus van de A12 nabij de Hooge Maey (eenmaal daar effectief meeuwen broeden), 
incl. uitwisseling naar omliggende natuurgebieden (Figuur 5). In de onmiddelijke nabijheid kunnen 
best geen windturbines worden geplaatst, en in de (mogelijke) vliegroutes moeten de nodige 
randvoorwaarden toegepast worden (zie voorstel alternatieven in 2.4). 
 
- Boven het kanaaldok zijn regelmatig foeragerende Visdieven aanwezig. Groepen van meer dan 40 
Visdieven zijn ook regelmatig boven het kanaaldok rond de boten te zien. Vermoedelijk vliegen de 
meeste Visdieven daar onder de 50m. Langs het kanaaldok zijn er ook vliegbewegingen van 
Aalscholvers. Hoewel de impact van windturbines op deze vogels beperkt zal zijn, is het toch 
aangeraden om de wieken van windturbines die eventueel langs het kanaaldok komen, niet over het 
water te laten draaien. 
 
2.2. Seizoenale trek van vogels 
 
Uit een radarstudie van Bureau Waardenburg tijdens het najaar van 2007 en voorjaar van 2008 in de 
haven van Antwerpen, waarbij de nachtelijke seizoenale trek werd onderzocht op 4 geselecteerde 
locaties in het Rechterscheldeoevergebied (1: ten noorden van het Schelde-Rijnkanaal, 2: nabij 
Zandvlietsluis, 3: Kruisschans, 4: Noordkasteel), met enkele bijkomende tellingen overdag, werden de 
volgende conclusies getrokken. “In het havengebied van Antwerpen zijn geen trekintensiteiten die 
sterk afwijken van elders in het binnenland van Nederland en België. Op basis van alle waarnemingen 
kan geconcludeerd worden dat zowel overdag als ’s nachts zelfs enige mate van vermijding van het 
havengebied plaatsvindt. Dit betreft zowel vermijding in het horizontale vlak, alsook aanpassing van 
vlieghoogtes” (Poot et al. 2008; Poot & Lensink 2008). 
 
De conclusie dat er zelfs enige vermijding is van het havengebied, is mogelijk te verklaren omwille van 
de grootschalige industriële activiteiten (incl. zeker met verlichting ‘s nachts). Belangrijk hierbij is dat 
de conclusie voor de dagsituatie eigenlijk enkel komt uit het feit dat veel trekvogels thv. 1 van de 4 
waarneminglocaties, namelijk aan de meest noordelijke rand van de haven, het Schelde-Rijnkanaal 
niet of nauwelijks oversteken en in westelijke richting doorvliegen tijdens het najaar (Poot et al. 2008). 
Het is inderdaad zeer aannemelijk dat trekvogels zeker bepaalde gedeeltes van de haven zoals 
bijvoorbeeld de industrie thv. BASF mijden (thv. locatie 1, zie boven), en vooral ’s nachts weten we 
ook dat de seizoenale trek in het binnenland meer gespreid is dan overdag (over breed front). Maar uit 
het hierboven voorgestelde onderzoek concluderen dat trekvogels ook overdag het ‘havengebied’ 
enigszins vermijden, lijkt op z’n minst zeer voorbarig. Er werden bijvoorbeeld geen systematische 
tellingen verricht thv. het complex van waardevolle natuurgebieden (o.a. De Kuifeend) in het centraal 
deel van de haven (zie verder). Bovendien werd in de radarstudie geen gebruik gemaakt van de 
horizontale (normale) radar-opstelling waarbij de trek ruimtelijk over een groot gebied kan 
gevisualiseerd worden, maar enkel met de vertikale radar-opstelling om binnen een beperkte zone het 
aantal vogels (flux) te tellen die op verschillende hoogtes overvliegen. 
 
Wat betreft de seizoenale trek overdag, heeft Natuurpunt afd. Antwerpen-Noord trektelgegevens die 
aantonen dat er niet-onbelangrijke seizoenale trek over de haven gaat, en dat deze in bepaalde zones 
overdag wel degelijk ook gestuwd kan optreden (Vogel & Benoy 2008). De ringresultaten die gehaald 
worden op De Kuifeend liggen ook steeds ver boven de resultaten in andere gebieden in Vlaanderen. 
 

Zowel in het voor- als in het najaar speelt het rangeerstation met inbegrip van de Verlegde Schijns en 
De Kuifeend een belangrijke rol als doortrekroute (over een breed front) van zangvogels, prooivogels 
en duiven. Deze zone met natuurgebieden in het centraal deel van de haven biedt hen een belangrijke 
groene corridor met eveneens de nodige rust en foerageermogelijkheden (Vogel & Benoy 2008). In 
figuur 5 is deze zone als relatief smalle lijnen weergegeven. Bij bepaalde weersomstandigheden 
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(windrichtingen) kan deze route vrij belangrijk zijn (meer dan gemiddeld over Vlaanderen). Gedurende 
de maanden juli en augustus tot uiterlijk begin september volgen duizenden Houtduiven ook ongeveer 
dezelfde route doorheen het Rangeerstation, vanuit NO (Kapellen-Stabroek) richting ZW (richting 
Schelde) waarbij een gedeelte van de industrie schijnbaar gemeden wordt (med. Ludo Benoy). Dit 
blijkt geen echte voedseltrek te zijn. Nader onderzoek thv. het Rangeerstation is zeker gewenst indien 
daar in de omgeving windturbines zouden worden gepland. 
 

Vanop de trektelpost Bospolder kan wel duidelijke stuwtrek van vooral vinkachtigen gezien worden 
(thv. Ekerse dijk). Deze vogels komen vanuit noordelijke tot oostelijke richting aangevlogen (Figuur 5), 
aangezien zij de bosranden en vervolgens de groenranden door de kernen en deze van de 
buitengebieden volgen, en draaien dan allemaal af via de Ekerse dijk de haven verder in (Vogel & 
Benoy 2008). Er is een iets kleiner, maar mogelijk nog aanzienlijk deel vogels dat de Bospolder recht 
over vliegt en over de zuidelijkere industriezone trekt. Vermoedelijk zal het grootste deel echter verder 
naar de Schelde vliegen en deze oversteken of verder blijven volgen, maar daar is momenteel geen 
zicht op.  
 
Uit bovenstaande informatie kan geconcludeerd worden dat er enigszins rekening moet gehouden 
worden met de relatief belangrijke corridor thv. de Kuifeend en rest van Rangeerstation (zeker geen 
aaneengesloten lijn van windturbines ten NO van de natuurgebieden en loodrecht op de corridor, zie 
boven) en met de stuwtrek zone ten NNO van de Bospolder (Figuur 5). 
 
2.3. Vleermuizen 
 
Vleermuizen zijn zeker aanwezig in de haven. Detailinformatie voor heel het havengebied kon in kader 
van dit advies niet uitgewerkt worden. We nemen aan dat de meeste vliegbewegingen zich voordoen 
boven of in de directe nabijheid van de natuurgebieden, en langs dijken en water.  
Aan De Kuifeend werden zeker volgende soorten vastgesteld: Gewone en Ruige Dwergvleermuis, 
Laatvlieger, Rosse Vleermuis en  Watervleermuis. Aan het Opstalvalleigebied (incl. zuidelijke rand 
met hoge dijk en gracht in volledige zone tussen kanaaldok en A12) o.a. Gewone en Ruige 
Dwergvleermuis, Rosse Vleermuis en Myotis-soorten (geg. Natuurpunt afd. Antwerpen-Noord). Aan 
de Ekerse putten werd ook zeker Meervleermuis vastgesteld (med. Bram Vogels). 
De effecten op vleermuizen zullen naar verwachting relatief beperkt blijven als er een voldoende 
buffer rond de natuurgebieden behouden blijft (zie buffers in deel 1). 
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Figuur 5. Belangrijke lokale en seizoenale trekroutes in het noordelijk en centraal deel van het 

Rechterscheldeoevergebied. De lokale trekroutes situeren zich vooral tot in een zone van ongeveer 500m rond 
de weergegeven lijnen. De dikte van de lijn geeft de mate van belangrijkheid aan.  

Slaaptrek (rood) van vooral meeuwen, kleinere aantallen Aalscholvers, en in thv. Bospolder o.a. ook Houtduiven 
en Kauwen. Voedseltrek (donkerbruin) van vooral watervogels en meeuwen. De lokale vliegroutes (vooral 
voedseltrek) die te verwachten zijn na de volledige ontwikkeling van het Opstalvalleigebied (ten zuiden van 
Berendrecht) zijn door de blauwe lijnen weergegeven. Het zijn onzekere vliegroutes, maar zeker tussen het 

opstalvalleigebied en Kuifeend is dit een grote waarschijnlijkheid waar rekening mee moet gehouden worden. 
Seizoenale trek (oranje) van diverse soortgroepen (incl. duiven en kleine zangvogels). De corridor van 

seizoenale trek over een breed front thv. De Kuifeend en rest van het Rangeerstation (smalle lijnen) is hier 
indicatief weergegeven. Nader onderzoek is hier aangeraden. 

 
 
2.4. Randvoorwaarden en analyse van mogelijke windpark-configuraties 
 
In de hierna volgende figuren (Figuur 6-11) worden 6 alternatieven voor inplanting van windturbines in 
of nabij de huidige zoekzones kort besproken, in volgorde van potentiële negatieve impact inzake het 
aanvaringsaspect. Het is hierbij belangrijk te weten dat de rechthoekige zoekzone niet maximaal kan 
benut worden. Een inplanting van windturbines in een lijnopstelling of cluster die de volledige of quasi 
volledige corridor tussen de natuurgebieden “Opstalvalleigebied” en “Kuifeend en omgeving” omvat, 
kan als een potentieel hoge negatieve impact beschouwd worden, en moet op basis van o.a. het 
voorzorgsprincipe negatief geadviseerd worden (zoals het geval bij de 5 eerder aangevraagde 
turbines langs Tijsmanstunnel-Oost waarvan de 2 meest oostelijke negatief beoordeeld werden). In 
alle alternatieven is de lange zoekzone langs het Kanaaldok opgenomen als mogelijk (relatief 
beperkte impact). De overige zoekzones zijn gedeeltelijk potentieel problematisch, vooral in het 
oostelijke deel van het gebied tussen het Kanaaldok en A12 (corridor vliegroutes). 
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Figuur 6. Cluster bestaande uit dubbele lijn met voldoende afstand tussen de turbines (ca. 400m). 

Alternatief 1: code analyse voor fauna = meest aangeraden (+++). 

 
 
Alternatief 1 zal zeer waarschijnlijk de minst negatieve effecten veroorzaken op de fauna. De 
verwachte belangrijke trekroute tussen het nieuwe Opstalvalleigebied (momenteel in ontwikkeling) en 
De Kuifeend met naastliggende natuurgebieden, blijft grotendeels gespaard. Waarschijnlijk wel een 
klein tot matig aantal aanvaringsslachtoffers bij vooral meeuwen. 
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Figuur 7. Lijn of kleine cluster thv. Tijsmanstunnel-Oost, lijn langs kanaaldok, met voldoende afstand tussen de 

turbines (min. 400m). Alternatief 2: code analyse voor fauna = mogelijk (++-). 
 
 

Alternatief 2 is iets minder optimaal in vergelijking met alternatief 1, aangezien een (mogelijke) cluster 
van windturbines thv. Tijsmanstunnel-Oost voor een licht verhoogd (klein tot matig) aantal 
aanvaringsslachtoffers kan zorgen onder de meeuwen en watervogels.  
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Figuur 8. Twee lijnen, met voldoende afstand tussen de turbines (min. 400m). 

Alternatief 3: code analyse voor fauna = mogelijk (++-). 

 
 
Bij alternatief 3 ligt de meest oostelijke zone voor windturbines meer op de verwachte trekroute 
(corridor) maar is daar evenwijdig aan, waardoor de impact wellicht nog relatief beperkt kan blijven 
(klein tot matig aantal slachtoffers). 
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Figuur 9. Twee lijnen, met voldoende afstand tussen de turbines (min. 400m). 

Alternatief 4: code analyse voor fauna = mogelijk maar de niet meest ideale situatie (++-). 
 

 
Bij alternatief 4 ligt de meest oostelijke zone voor windturbines zoals bij alternatief 3 op de verwachte 
trekroute (corridor) maar is daar evenwijdig aan (vermoedelijk iets meer op de trekroute dan alternatief 
3), waardoor de impact waarschijnlijk nog relatief beperkt kan blijven (klein tot matig aantal 
slachtoffers). 
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Figuur 10. Lijn, en kleine cluster, met voldoende afstand tussen de turbines (min. 400m). 

Alternatief 5: code analyse voor fauna = mogelijk maar niet de meest ideale situatie (+-- of ++-). 

 
 
In vergelijking met de voorgaande alternatieven, zal de clusteropstelling bij alternatief 5 wellicht een 
iets verhoogde impact kunnen veroorzaken voor watervogels (trekroute). Omdat de volledige corridor 
niet is ingenomen, zal de impact waarschijnlijk nog relatief beperkt blijven (matig aantal slachtoffers). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 17 

 
Figuur 11. Twee lijnen, met voldoende afstand tussen de turbines (min. 400m). 

Alternatief 6: code analyse voor fauna = niet aangeraden (+--). 

 
 
Alternatief 6 is zeker in vergelijking met alternatieven 1 en 2, en zeer waarschijnlijk ook in vergelijking 
met alternatieven 3-5 minder gunstig (matig tot groot aantal slachtoffers), vooral omwille van de zeer 
waarschijnlijke belangrijke trekroute langs oostzijde van de haven, en nabijheid van de broedlocatie 
meeuwen. 
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