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De tijdelijke handelsvennootschap Electrawinds nv – Bredekop Wind cvba, hierna de 
“projectontwikkelaar” genoemd, wil 13 windturbines plaatsen langs de E17 in Laarne, Berlare en Zele 
(Windturbinepark Scheldeland). In deze nota worden de negatieve effecten van dit windpark op de 
fauna (vogels en vleermuizen) beschreven. De mogelijke turbinetypes worden in de localisatienota 
van de projectontwikkelaar als volgt weergegeven: 
-Nordex 2,5 MW (ashoogte 100m, rotordiameter 90m, rotorhoogte = 55-145m)  of 
-Vestas 3,0 MW (ashoogte 105m, rotordiameter 90m, rotorhoogte = 60-150m)  of 
-Enercon 2,3 MW (ashoogte 108m, rotordiameter 82m, rotorhoogte = 67-149m) of 
-Siemens 2,3 MW (ashoogte 90m, rotordiameter 93m, rotorhoogte = 44-137m)  
 

Op 6 maart 2008 heeft het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) reeds een richtinggevende 
nota opgemaakt voor ongeveer hetzelfde gebied (INBO.A.2008.36, zie Everaert 2008x). De huidige 
nota is daarvan een verdere detailuitwerking, specifiek voor het voorliggend project en aan de hand 
van de meest recente wetenschappelijke gegevens, inclusief een bespreking van de “localisatienota” 
(punt 6.8: Vogels, met bijlage 3) van de projectontwikkelaar. 

 

1. Beschrijving van de referentiesituatie 
 
1.1. Officieel beschermde gebieden 
 

In de omgeving liggen enkele deelgebieden van een Europees beschermde Speciale 
Beschermingszone, zijnde het Vogelrichtlijngebied (SBZ-V) ‘Durme en middenloop van de Schelde’, 
en deels overlappend daarmee ook een aantal Habitatrichtlijngebieden (SBZ-H):  
 

(SBZ-V) - Molsbroek + Durme , gelegen in Lokeren en Waasmunster  (Figuur 1). 
(SBZ-V) - Kalkense meersen + Nieuwdonk + Donkmeer + Berlarebroek + Schelde , 
                 gelegen in Laarne, Wetteren, Wichelen, Berlare, Zele  (Figuur 1). 
 
 
Natuurgebied en VEN-gebied (Vlaams Ecologisch Netwerk) kan men terugvinden in het Molsbroek en 
andere gebieden langs de Durme, de Zure Gavers in Zele (tussen Zele centrum en Heikant), 
Kalkense meersen, Donkmeer, Berlarebroek en langs de Schelde. In of nabij deze natuurgebieden 
liggen ook verschillende erkende reservaten (Figuur 2). 
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Figuur 1: Geplande windturbines (nr. 1-13), Vogelrichtlijngebied (Rood) en Habitatrichtlijngebied (bruin). 

 

 
Figuur 2: Natuurgebied (lichtgroen), VEN (groen) en Reservaat (rood). 
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1.2. Plaatselijke vogels 
 
In opdracht van de Vlaamse overheid (Vlaams Energieagentschap) heeft het Instituut voor Natuur- en 
Bosonderzoek (INBO) aan de hand van de beschikbare gegevens een vogelatlas opgemaakt, waarin 
de belangrijke concentratiegebieden en trekroutes in Vlaanderen zijn weergegeven (Everaert et al. 
2003). Deze (voorlopige) atlas is een belangrijk beleidsondersteunend instrument tijdens de 
beoordeling van mogelijke locaties voor windparken, en is te consulteren op de website van het 
Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV). De meest actuele kaart (recente 
wijzigingen) is aanwezig in het INBO. Er werd ter hoogte van de geplande windturbinelocatie sinds het 
verschijnen van de Vogelatlas nog extra veldwerk verricht naar lokale vliegbewegingen (zie 1.2.2. en 
1.2.3. met Figuur 4).  
 
1.2.1. Broedvogels 
 
De beschermde natuurgebieden (Figuur 1+2) zijn uiteraard van groot belang voor broedvogels (details 
beschikbaar in het INBO). In een zone van ongeveer 700m rondom de E17 werden bij de 
inventarisaties voor de Vlaamse Broedvogelatlas (2000-2002) de volgende meer bijzondere 
broedvogels vastgesteld: 
 

-Lokeren (westelijke zone tot Everslaar): Scholekster (1), Gekraagde Roodstaart (5), Geelgors (1). 
-Berlare (=ten Z van E17): Torenvalk (1), Blauwborst (1). 
-Zele (=ten Z van E17): Patrijs (1), Veldleeuwerik (1).   Gegevens: Vermeersch et al. (2004). 
 

Een meer algemene broedvogelsoort is o.a. de Kievit. In figuur 3 zijn de territoria weergegeven van 
Kievit en Scholekster, die tijdens het broedseizoen 2007 werden vastgesteld (RLSD 2008). 
 

Een deel van de Kokmeeuwen uit de grote broedkolonie in het Molsbroek (ca. 1500-2000 koppels) 
vliegen tijdens het broedseizoen ook soms over de E17 ter hoogte van het bestaande industriepark en 
de Durme. Deze vliegbewegingen zullen vooral gesitueerd zijn tussen 30 en 80m, waarschijnlijk veelal 
tussen 30 en 60m. 
 

 
Figuur 3. Vastgestelde territoria van broedende Kieviten en Scholeksters in 2007 

(gegevens Regionaal Landschap Schelde-Durme, in kader van Weidevogelproject). 
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1.2.2. Watervogels buiten het broedseizoen 
 
De gebieden in figuur 1 en 2 zijn belangrijk als pleister- en rustgebied en broedgebied voor diverse 
soorten. Het Molsbroek + Hamputten en Donkmeer + Nieuwdonk zijn van nationaal belang voor 
verschillende overwinterende watervogels (Tabel 1-4). In beide gebieden werd ook regelmatig tot bijna 
1% van de totale NW-Europese populatie van de Slobeend vastgesteld, waardoor deze gebieden 
(zeker samen) ook van internationaal belang zijn. Wilde Eenden, Slobeenden, Wintertalingen en 
Smienten zijn in zowel het Molsbroek als aan het Donkmeer+Berlarebroek vaak erg moeilijk te tellen 
omwille van de dichte begroeiing. Wilde Eenden worden in het Molsbroek normaal wel ’s avond geteld 
bij het opvliegen, maar voor de andere eendensoorten werd dit meestal niet gedaan (gewoon de 
pleisterende vogels die zichtbaar zijn overdag). Het werkelijk aantal Smienten, Wintertalingen en 
Slobeenden (en Wilde Eenden aan het Donkmeer) zal zeker hoger liggen dan het getelde aantal 
overdag. De weergegeven aantallen in Tabel 1-4 moeten dus eerder als minimale waarden worden 
aanzien. Zo werden er bijvoorbeeld aan de zuidrand van het Molsbroek in november 2008 tijdens een 
speciale avondtelling met nachtkijker minstens 190 Wintertalingen opvliegend waargenomen, terwijl er 
overdag (enkele uren daarvoor) maar ongeveer 55 konden geteld worden in het gebied. Hetzelfde 
werd ook al vastgesteld voor Smient, met bijvoorbeeld in februari 2008 minstens 105 opvliegende 
vogels (nachtkijker) terwijl er die dag slechts ca. 50 werden geteld in het gebied. Het aantal Wilde 
Eenden in het Molsbroek was in november 2008 met minstens 2085 vogels beduidend hoger dan in 
de vorige winterperiode (Everaert 2008c, interne gegevens Vogelwerkgroep Durmevallei). 
 

 
1999- 

2000 

2000- 

2001 

2001-

2002 

2002-

2003 

2003-

2004 

2004-

2005 

2005-

2006 

2006-

2007 

2007-

2008 Gem. Max. 

Bergeend* 3 4 10 20 7 4 6 8 6 8 20 
Smient* 56 66 83 141 91 114 166 93 120 103 166 
Krakeend 55 86 157 130 99 107 87 54 56 92 157 
Wintertaling* 116 153 286 761 162 121 210 81 95 221 761 
Wilde Eend* 462 1099 2110 2697 1664 1306 1271 1711 1205 1503 2697 
Pijlstaart* 4 10 6 32 5 18 37 7 7 14 37 
Slobeend* 196 306 356 334 147 329 218 131 214 248 356 
Tafeleend 9 14 58 91 70 59 71 54 72 55 91 
Kuifeend 138 162 227 354 257 253 311 412 223 260 412 

Tabel 1: Vastgestelde maximumaantallen van enkele veel voorkomende eenden in 
het Molsbroek in Lokeren en naastliggende Hamputten in Waasmunster (Everaert 2008c; Devos 2008). 

(*) = vrijwel alle vogels in het Molsbroek. Opmerking: werkelijke aantallen van vooral Smient,  
Wintertaling en Slobeend zullen hoger zijn omdat in het Molsbroek moeilijk kan geteld worden. 

 

 Gem. Max. % Vl. Gem. % Vl. Max. % Int. Gem. % Int. Max. 
Bergeend* 8 20 0,12 0,28   

Smient* 103 166 0,13 0,12   
Krakeend 92 157 0,98 1,27   

Wintertaling* 221 761 0,59 1,57   
Wilde Eend* 1503 2697 1,89 2,55   

Pijlstaart* 14 37 0,50 0,94   
Slobeend* 248 356 6,03 6,49 0,62 0,89 
Tafeleend 55 91 0,31 0,37   
Kuifeend 260 412 1,85 2,57   

Tabel 2: Gemiddelde en maximum van vastgestelde maximumaantallen van enkele veel voorkomende eenden 
in het Molsbroek in Lokeren en naastliggende Hamputten in Waasmunster, met procentueel aandeel in 

gemiddelde en maximum winterpopulatie in heel Vlaanderen (% Vl. Gem. en % Vl. Max), en procentueel 
aandeel in internationale (NW-Europese) populatie. 

(*) = vrijwel alle vogels in het Molsbroek. Opmerking: werkelijke aantallen van vooral Smient,  
Wintertaling en Slobeend zullen hoger zijn omdat in het Molsbroek moeilijk kan geteld worden. 
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1999- 

2000 

2000- 

2001 

2001-

2002 

2002-

2003 

2003-

2004 

2004-

2005 

2005-

2006 

2006-

2007 

2007-

2008 Gem. Max. 

Bergeend* 35 5 11 9 9 13 10 6 4 11 35 
Smient 1295 2054 1948 4715 1245 2285 2076 2268 1764 2183 4715 
Krakeend* 21 67 99 92 67 59 170 67 102 83 170 
Wintertaling* 41 35 49 70 53 28 141 14 19 50 141 
Wilde Eend* 152 544 1023 991 497 295 417 564 385 541 1023 
Pijlstaart* 9 4 2 21 0 0 0 4 0 4 21 
Slobeend* 74 260 404 306 218 315 214 248 365 267 404 
Tafeleend* 0 8 7 100 10 17 12 2 11 19 100 
Kuifeend* 26 25 73 90 232 80 36 47 72 76 232 

Tabel 3: Vastgestelde maximumaantallen van enkele veel voorkomende eenden aan het Donkmeer (incl. 
reservaatzone) en Nieuwdonk in Berlare (Everaert & Willems 2008; Devos 2008 ).  

* = grootste aantallen op het Donkmeer.  Opmerking: werkelijke aantallen van vooral Wilde Eend en Wintertaling 
op het Donkmeer zullen hoger zijn omdat deze soorten daar moeilijk te tellen zijn. 

 

 Gem. Max. % Vl. Gem. % Vl. Max. % Int. Gem. % Int. Max. 
Bergeend* 11 35 0,18 0,49   

Smient 2183 4715 2,78 3,31   
Krakeend* 83 170 0,87 1,38   

Wintertaling* 50 141 0,13 0,29   
Wilde Eend* 541 1023 0,68 0,97   

Pijlstaart* 4 21 0,16 0,54   
Slobeend* 267 404 6,50 7,37 0,67 1,01 
Tafeleend* 19 100 0,10 0,41   
Kuifeend* 76 232 0,54 1,45   

Tabel 4: Gemiddelde en maximum van vastgestelde maximumaantallen van enkele veel voorkomende eenden 
aan het Donkmeer (incl. reservaatzone) en Nieuwdonk in Berlare, met procentueel aandeel in gemiddelde en 

maximum winterpopulatie in heel Vlaanderen (% Vl. Gem. en % Vl. Max), en procentueel aandeel in 
internationale (NW-Europese) populatie. (*) = grootste aantallen op het Donkmeer.  

Opmerking: werkelijke aantallen van vooral Wilde Eend en Wintertaling op het Donkmeer zullen hoger zijn 
omdat deze soorten daar moeilijk te tellen zijn. 

 
 

Ook in andere gebieden zoals de Kalkense meersen, Berlarebroek (ten oosten van Donkmeer) en 
Scheldebroeken (ten zuiden van Zele) komen regelmatig belangrijke aantallen watervogels voor: 
Kalkense meersen o.a. honderden Smienten en Grauwe Ganzen, Berlarebroek o.a. tientallen tot 
waarschijnlijk enkele honderden Wintertalingen (zeker vroeger grote aantallen, echter geen 
systematische recente tellingen beschikbaar), Scheldebroeken o.a. tot meer dan 100 en soms 200 
Wintertalingen, 100 Wilde Eenden en mogelijk ’s nachts ook Smienten (Devos 2008; Van 
Onderbergen 2008).  
 
Er is vooral tijdens de winter- en doortrekperiodes dagelijks uitwisseling van eenden en andere 
watervogels tussen het Molsbroek (met Hamputten en Durme) en de meer zuidelijke gebieden met 
voornamelijk het Donkmeer, Nieuwdonk, Berlarebroek en waarschijnlijk ook Scheldebroeken en deels 
Kalkense meersen (zie “voedseltrek” in figuur 4). Tussen het Donkmeer met Nieuwdonk en de 
Kalkense meersen is ook regelmatig uitwisseling van o.a. ganzen (Grauwe Gans) en eenden (Smient, 
Wilde Eend).  
 

Uit het verleden weten we dat langs de E17 de grootste aantallen lokale watervogels in zuidelijke tot 
zuidwestelijke richting zullen overvliegen thv. de 4 meest oostelijk geplande windturbines met nr. 10-
13 (Verstraeten 2008; Roels 2008), alsook verder noordoostelijk thv. industriegebied E17/1 en 
Hamputten in Lokeren en Waasmunster (zie Figuur 4). De trekroute is uniek en dus heel belangrijk in 
de regio.  
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Deze lokale vliegbewegingen zijn ter hoogte van de geplande windturbinelocatie gesitueerd op 
windturbinehoogte en een groot aandeel daarvan (zeker voor de eenden) zelfs op rotorhoogte: 
meeste Wilde Eenden tussen 30 en 100m, meeste andere eenden zoals Wintertaling, Smient en 
Slobeend hoger tussen 50 en 150m (Verstraeten 2008; eigen tellingen INBO en interne gegevens 
Vogelwerkgroep Durmevallei). Voor Smient werd bijvoorbeeld op andere locaties ook vastgesteld dat 
deze op rotorhoogte  tussen 50 en 100m vlogen (Prinsen et al. 2004). Elke locatie kan echter 
verschillen omwille van diverse factoren. 
 
Het gaat bij deze lokale vliegbewegingen dagelijks regelmatig om verschillende honderden eenden, 
waaronder vooral Smienten, Wintertalingen, Slobeenden en een deel Wilde Eenden. Wilde Eenden 
vliegen ’s avonds tijdens de schemering en ’s nachts weg uit het Molsbroek om te gaan foerageren op 
o.a. weilanden en akkers ten zuiden van de E17. Een belangrijk deel vliegt zeker in zuidelijke tot 
zuidwestelijke richting over de geplande windturbinelocatie (Figuur 4). Het aantal overvliegende Wilde 
Eenden is niet altijd gelijk. Als het donker is, vliegen de Wintertalingen, Smienten, en (deel van) 
Slobeenden eveneens weg uit het Molsbroek, ook in zuidelijke tot zuidwestelijke richting over de 
geplande windturbinelocatie. Wintertalingen en Slobeenden lijken vooral richting ondiepe 
waterplassen van het Donkmeer en Berlarebroek te vliegen, terwijl Smienten naast het Donkmeer of 
Nieuwdonk ook richting Scheldebroeken in Berlare of zelfs Kalkense meersen vliegen om te gaan 
foerageren op graslanden.  
De trekroute betreft dus een belangrijke corridor tussen het Molsbroek+Hamputten met de meer 
zuidelijk gelegen gebieden. De aantallen variëren uiteraard wel met het aantal overwinterende vogels, 
en het tijdstip o.a. ook met andere factoren zoals weersomstandigheden. De terugtrek van alle 
eendensoorten is niet duidelijk, en mogelijk zijn er ’s nachts zelfs meerdere bewegingen. 
 
Tijdens veldwerk van de auteur in januari 2002, december 2007 tot maart 2008, en oktober tot 
november 2008 kon de trekroute alleszins grotendeels bevestigd worden. Ter hoogte van de E17 zelf 
is het echter tijdens de schemering en vooral ’s nachts bijzonder moeilijk om overvliegende eenden en 
andere vogels te tellen, omwille van het overheersende geluid van de autosnelweg (’s nachts kunnen 
ze “normaal” best eerst waargenomen worden door de vluchtroep) en probleem met de nachtkijker 
door de lichten van de auto’s en autosnelweg. Aan het zuidelijk deel van het Molsbroek (Verstraeten 
2008, en eigen tellingen met nachtkijker in 2002, 2007 en 2008) alsook ten zuiden van de 
autosnelweg langs de Heikant (ook eigen tellingen met nachtkijker, en vroegere situatie door Roels 
2008), werden de groepen eenden echter wel al goed waargenomen, vliegend in zuidelijke tot 
zuidwestelijke richting (Figuur 4).  
 
Ook verder noordoostelijk thv. de op- en afrit Lokeren, en tussen het Molsbroek met Hamputten en de 
meer oostelijk en zuidoostelijk gelegen Durmemeersen, blijven belangrijke dagelijkse trekroutes. 
 
1.2.3. Overige niet-broedende soorten/soortgroepen 
 

Gedurende een groot deel van het jaar is ter hoogte van de 4 meest oostelijk geplande windturbines 
(nr. 10-13), alsook verder noordoostelijk thv. het industriegebied E17/1 en Hamputten, dagelijks 
slaaptrek van meeuwen (verschillende honderden Zilvermeeuwen, Stormmeeuwen en Kokmeeuwen). 
De meeste meeuwen vliegen daar ongeveer op een hoogte tussen 30 en 80m. Tijdens extra veldwerk 
van de auteur in januari 2002, december 2007 tot maart 2008, en oktober tot november 2008, kon ook 
deze trekroute bevestigd worden (Figuur 4). Er werden dan zelfs ook nog tot laat in de avond (als het 
al donker was) nog Kokmeeuwen overvliegend waargenomen.  
Op de Hamputten (naast Molsbroek) is tijdens de winterperiode regelmatig ook een kleine slaapplaats 
of voorverzamelplaats van Kokmeeuw en Zilvermeeuw. De grootste slaapplaats van meeuwen in de 
regio is aan de Nieuwdonk in Berlare (en voorverzamelplaats aan Donkmeer), met tijdens de 
winterperiode ongeveer 10.000 tot 20.000 meeuwen, waaronder vooral Kokmeeuw en in kleinere 
mate ook Stormmeeuw en Zilvermeeuw (trekroute in zuidelijke richting thv. E17). Maar ‘s avonds zijn 
er thv. de E17 ook in noordelijke richting groepjes Zilvermeeuwen en kleine meeuwen te zien.  
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In januari 2002 en februari 2008 werden ’s avonds tot maximaal enkele tientallen Wulpen op slaaptrek 
over de betreffende locatie waargenomen, meerbepaald ook ter hoogte van de aangeduide lokale 
treklijnen in Figuur 4). ’s Morgens vlogen daar in januari 2002 ook tot ongeveer 450 Kramsvogels en 
enkele honderden Kieviten en Spreeuwen op windturbinehoogte in groep over de betreffende locatie.  

Tijdens de winter- en doortrekperiodes pleisteren regelmatig groepen Kievit (minstens 500) aan de 
Heikant net ten zuiden van de E17 (tot zeker 500). Ook verder westelijk thv. Bredenhoek worden 
soms groepen Kievit waargenomen. Plaatselijke vliegbewegingen van enkele honderden Kieviten en 
een kleiner aantal Wulpen, werden in 2007 en 2008 evenwijdig met de E17 waargenomen in Lokeren, 
Zele en Waasmunster (Figuur 4). Zowel Kievit als Wulp vlogen hierbij ook soms op rotorhoogte. 

De trekcorridor tussen het Molsbroek+Hamputten en de meer zuidelijk gelegen gebieden, wordt ook 
door nog andere lokale vogels gebruikt, zoals Aalscholver en zelfs zeldzamere soorten als Koereiger, 
Roerdomp, Grote Zilverreiger, Visarend e.a. (interne gegevens Vogelwerkgroep Durmevallei). 
 

 
Figuur 4: Lokale trekroutes (=dagelijks of toch regelmatig): voedseltrek eenden en Kievit, slaaptrek meeuwen. 

 
 
1.3. Seizoenale trekvogels 
 
Vooral langs de kuststrook maar ook langs grote rivieren, kanalen, bosranden en andere opvallende 
aanknopingspunten, heeft men overdag vaak stuwtrek, een verschijnsel waarbij trekvogels bepaalde 
structuren in het landschap beginnen volgen en daarlangs zoals in een trechter ruimtelijk 
samenkomen, waardoor soms massale aantallen in een relatief smalle corridor kunnen overvliegen. ’s 
Nachts is de trek meestal meer verspreid (behalve aan heel duidelijke structuren zoals de kustlijn).  
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Ter hoogte van de E17 in Laarne, Berlare, Zele, Lokeren en Waasmunster, kan gesproken worden 
van matige stuwtrek in het najaar, richting zuid tot zuidwest over de meest oostelijk geplande turbines 
(Figuur 5). Ook een groot deel van alle trekvogels die noordelijk van de E17 over het Molsbroek en 
Hamputten vliegen, zullen wellicht de zone met geplande windturbines nr. 9-13 kruisen. Een deel van 
die vogels vliegt op windturbinehoogte, meestal boven de 50m (ganzen, Aalscholvers en zelfs 
Kraanvogels tussen ca. 50 en 200m, zangvogels vooral op meer dan 30m (groot aandeel tussen 50 
en 150m, zie verder in 2.1). Het gaat hierbij om diverse soortgroepen zoals ganzen, Aalscholvers, 
andere watervogels, zangvogels, e.a. (interne databasegegevens Vogelwerkgroep Durmevallei). Ter 
hoogte van reservaat de Zure Gavers (Zele) is bijvoorbeeld een bekende stuwtrekzone van Vinken en 
andere zangvogels (Roels 2008). Langs Spoele (ten noorden van industriezone Lokeren) werden 
grote groepen van verschillende honderden Koperwieken op trek waargenomen, vliegend richting zuid 
tot zuidwest (Gheskiere 2008), dus ook over de 4 of 5 meest oostelijk geplande windturbines.  
In de zone tussen het nieuw industriegebied van Lokeren en het centrum van Zele, werden tevens al 
relatief veel roofvogels zoals Rode Wouw overtrekkend waargenomen (interne gegevens database 
Vogelwerkgroep Durmevallei). De vogels komende vanuit NO, kunnen aan de bossen van 
Waasmunster (en door de E17) gestuwd worden, waarna ze dan verder trekken richting zuid tot 
zuidwest over de meest oostelijk geplande windturbines. 
   

 
Figuur 5. Globale weergave van gedeeltelijk gestuwde seizoenale dagtrek. 

 
 

1.4. Vleermuizen 
 
Een gericht onderzoek is niet uitgevoerd in en nabij de zoekzone voor windturbines. Waarschijnlijk 
komen ter hoogte van de E17 geen uitzonderlijke aantallen vleermuizen voor. In de Zoogdierenatlas 
(weergave op kilometerhok niveau) worden volgende soorten gemeld in het gebied tussen Lokeren en 
Berlare: Meervleermuis, Laatvlieger, Baardvleermuis, Rosse Vleermuis, Ruige en Gewone 
Dwergvleermuis, Watervleermuis, en Grootoorvleermuis (Verkem et al. 2003). 
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2. Impact op vogels en vleermuizen – literatuurgege vens 
 
2.1. Aanvaringsaspect vogels  
 
Mortaliteit 
 
Het gemiddeld aantal aanvaringsslachtoffers in 7 systematisch onderzochte bestaande windparken in 
Vlaanderen was zeer variabel, gaande van 1-42 vogels per turbine per jaar (Tabel 5). In de periode 
2001-2006 werden 1757 slachtoffers gevonden. In totaal (na berekening met correctiefactoren) geeft 
dit 5848 slachtoffers of gemiddeld 22 vogels per turbine per jaar. Het verschil in gemiddeld aantal 
slachtoffers tussen de windparken met minstens 2 onderzoeksjaren, is significant (Kruskal-Wallis Chi²-
test, P<0,01). De meerderheid van de gevonden slachtoffers waren meeuwen, sterns, eenden en 
duiven, maar na de toepassing van correctiefactoren was het aandeel kleine vogels ook niet 
onbelangrijk. Ook de variatie binnen een windpark was soms groot.  
 

Het groot aantal aanvaringsslachtoffers van sterns (broedend op schiereiland naast de windturbines 
aan de Oostdam in Zeebrugge) was de meest opvallende en significante impact in de onderzochte 
Vlaamse windparken, omwille van de dagelijkse voedseltrek naar zee en terug. In de windparken te 
Brugge (14 + 7 turbines) en Zeebrugge (25 turbines) kwamen jaarlijks ook ongeveer 700 tot 800 
meeuwen in aanvaring. Waarschijnlijk is dit geen echt significante impact op de totale populatie in de 
regio, maar de mogelijk bijkomende impact in geval van een aanzienlijke toename aan windturbines in 
de toekomst, moet nader onderzocht worden.  
Het bepalen van een significante cumulatieve impact op bijvoorbeeld een landelijke populatie van een 
soort, zal doorgaans bijzonder moeilijk en tijdrovend zijn. In principe moet ook gesproken worden van 
significantie in termen van “aantallen” slachtoffers ipv. significantie op “populatieniveau”, zeker in 
geval van zeldzame en/of bedreigde soorten (meer info zie Everaert 2008b). 
 

In tabel 5 staan voorbeelden van Europese studies waarbij ook de noodzakelijke correctiefactoren 
werden toegepast (predatie, zoekefficiëntie, zoekoppervlak). Er bestaan relatief weinig van dergelijke 
studies. Een uitgebreide lijst (incl. studies in de VS) is ook te vinden in Hötker et al. (2006) en Hötker 
(2006). Het gemiddeld aantal aanvaringsslachtoffers in onderzochte Europese windparken op het land 
varieert van enkele vogels tot maximaal ongeveer 60 vogels per windturbine per jaar. De resultaten in 
Nederland zijn vrij gelijkaardig als deze in Vlaanderen, met een windpark-gemiddelde tot ongeveer 40 
slachtoffers per turbine per jaar.  
 

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 
2003a; Langston & Pullan 2003). Het aanvaringsaspect kan op sommige windturbinelocaties een 
belangrijke invloed hebben waarbij lokale factoren een zeer belangrijke rol spelen (Drewitt & Langston 
2006). De onderzoeksresultaten van afzonderlijke windparken kunnen daarom niet veralgemeend 
worden.  
 

Zeer grote aantallen slachtoffers per windturbine (bv. de massa-aanvaringen bij vuurtorens en hoge 
torens tijdens slechte weersomstandigheden) lijken niet of nauwelijks voor te komen (Langston et al. 
2003; Hötker 2006). In Duitsland (Sylt en Helgoland, met telkens slechts 1 windturbine) werd het 
aantal aanvaringsslachtoffers na een volledig studiejaar, berekend op respectievelijk 2,8-103 en 8,5-
309 vogels per turbine per jaar (Benner et al. 1993). Een voorbeeld van meerdere aanvaringen op 
korte tijd, werd vastgesteld aan een windturbine in Zweden, waarbij na 1 nacht met slechte 
weersomstandigheden 49 vogels in aanvaring kwamen. Deze turbine was op dat moment niet 
operationeel, maar wel verlicht (Gill et al. 1996; Karlsson 1983). Globaal kunnen we stellen dat 
dergelijke grote aantallen waarschijnlijk eerder uitzonderlijk zullen zijn, maar met meer en grotere 
geplande windturbines, is het niet volledig duidelijk of dit een zeldzaam verschijnsel zal blijven. 
 
 



 11 

Plaats 
 

Aantal 
turbines  

 

Type 
turbines  

(kW) 

Aantal 
vogels/turbine/jaar 

 

Studie-
periode 

(jaar) 

Referentie 
 

      
Belgium (Oostdam) 
   “   (Boudewijnkanaal) 
   “   (Boudewijnkanaal) 
   “   (Kleine Pathoekeweg) 
   “   (Centrale Schelle) 
   “   (Rodenhuize) 
   “   (Kluizendok) 
   “   (De Put) 

25 (a) 
5 (b) 

14 (b) 
7 
3 
2 
11 
2 

200-600 
600 
600 
1800 
1500 
2000 
2000 
800 

19,0-23,8 (gem. 21,3) 
11,8 

21,3-34,7 (gem. 26,1) 
41,2-43,3 (gem. 42,3) 
7,4-17,6   (gem. 12,1) 

 min. 2,8 (c) 
5,7-7,5    (gem.  6,6) 

min. 1,0 (c) 

7 
1 
5 
2 
3 
1 
2 
1 

 
Everaert 2008b 

 

      
Spain    (Salajones) 
    “       (Izco) 
    “       (Alaiz) 
    “       (Guerinda) 
    “       (El Perdón) 

33 
75 
75 

145 
40 

660 
660 
660 
660 

500-600 

22 
23 
4 
8 
64 

1 
1 
1 
1 
1 

 
Lekuona 2001 

 

      
Spain    (Basque Country) 40 650-850 5-7 3 Onrubia et al. 2002 
      
Spain     (Tarifa) 
    “        (Tarifa) 

190 
66 

100-150 
150-180 

0,45  (d) 
0,05  (d) 

1 
1 

SEO/Birdlife 1995 

      
England  (Blyth) 9 300 1,34 2 Still et al. 1996 
      
France    (Vendée) 8 2400 10,8-33,7 (gem. 20,8) (e) 3 Dulac 2008 
      
The Nederlands (Zeeland)     
      “      (Oosterbierum) 
      “      (Urk) 
      “      (Almere) 
      “      (Waterkaaptocht) 
      “      (Groettocht) 

5 
18 
25 
10 
8 
7 

250 
300 
300 
1650 
1650 
1650 

2-7 
  22-33  (f) 
  15-18  (f) 
    20  (g) 
    27  (g) 
    39  (g) 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Musters et al. 1996 
Winkelman 1995 

“ 
Krijgsveld et al. 2008 

“ 
“ 

      
Tabel 5. Gemiddelde mortaliteitsgraad van vogels door aanvaring bij enkele windparken in Europa. Bij de 

voorgestelde studies werd op een bepaalde manier gebruik gemaakt van correctiefactoren voor predatie en 
zoekefficiëntie. (a) Gedurende de eerste 3 jaar waren er 23 turbines, tijdens de laatste 2 jaar waren 24 turbines 

operationeel, tijdens het laatste jaar waren 3 turbines gedurende een groot deel van het broedseizoen niet 
operationeel. (b) Aanvankelijk waren er 5 windturbines, daarna werden nog 9 turbines bijgeplaatst. (c) Er werden 

geen kleine aanvaringsslachtoffers gevonden, maar door de zoekinterval van 14 dagen werden misschien 
vogels gemist (d) Dit betreft enkel het aantal grote vogels. Kleine (zang)vogels werden hier niet nader 

onderzocht. (e) Gebaseerd op berekende maximumaantal per jaar. (f) Deze cijfers werden berekend op basis 
van gemiddelde aantallen in het voor- en najaar, origineel voorgesteld als aantal slachtoffers per turbine per 

dag. Rekening houdend met de gevonden aanvaringskansen ’s nachts, zijn de cijfers in voor- en najaar 
waarschijnlijk wat onderschat, maar door de te verwachten lagere aantallen tijdens de rest van het jaar, zullen 
de hier weergegeven cijfers wellicht de werkelijkheid vrij goed weergeven (Winkelman 2008). (g)  Deze cijfers 

werden berekend op basis van gemiddelde aantallen in de periode oktober-december, origineel voorgesteld als 
aantal slachtoffers per turbine per dag. 

 
 
Figuur 6 geeft een beeld van studies in Vlaamse, Nederlandse, en Franse windparken nabij of in open 
tot halfopen gebieden met waterplassen, rivieren, kanalen, dokken, of de zee, waarbij tijdens het 
onderzoek werd gezocht naar alle aanvaringsslachtoffers en waarbij werd gewerkt met 
correctiefactoren. De grootte van de windturbines lijkt hieruit geen doorslaghebbende invloed te 
hebben. Grote moderne turbines van ≥1500 kW kunnen evenveel of zelfs meer slachtoffers 
veroorzaken dan kleinere turbines. Er is een lichte toename van het aantal aanvaringsslachtoffers bij 
een groter rotoroppervlak, maar de relatie is niet significant (geen correlatie: r=0,17, P>0,05). Dat het 
rotoroppervlak en het aantal aanvaringsslachtoffers niet 1 op 1 toeneemt werd al geconstateerd door 
Tucker (1996) die hiervoor een correctiefactor afleidde. Het model van Tucker zou echter nog een 
overschatting geven (zie verder). 
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Figuur 6. 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, zie ook Tabel 41) waarbij gezocht werd naar alle aanvaringsslachtoffers (incl. kleine), en 
waarvoor correctiefactoren werden toegepast. Geen significante relatie met rotoroppervlak van de turbines 
(geen correlatie: r=0,17, P>0,05). Opm. Linkergroep onder 2500m² bestaat uit windparken met 250-800 kW 

turbines, en rechtergroep boven 2500m² zijn windparken met 1500-2400 kW turbines. 
 
 
De vaak selectieve impact door windturbines op bepaalde soorten zorgt ervoor dat we het probleem 
niet als marginaal mogen afschilderen. De significante impact op de populatie broedende sterns door 
de regelmatige voedselvluchten in Zeebrugge is daarvan een goed voorbeeld. Naast de sterns 
werden op de Vlaamse locaties nog andere relatief zeldzame soorten als aanvaringsslachtoffer 
vastgesteld zoals Blauwe Reiger, Sperwer, Slechtvalk, Torenvalk, Tureluur, Grutto, Scholekster, 
Houtsnip, Drieteenmeeuw, Gierzwaluw en Roodborsttapuit (zie Everaert 2008b). Bovendien 
betekenen toenemende windparken een extra milieudruk bovenop de al bestaande verstoringbronnen. 
Bekende voorbeelden van slecht geplaatste buitenlandse windparken met een quasi zekere impact op 
(lokale) vogelpopulaties zijn Altamont Pass in Californië (VS), Tarifa en Navarra in Spanje, en Smøla 
in Noorwegen. Recente resultaten geven aan dat er jaarlijks 1766 tot 4721 vogels waarvan 881 tot 
1300 roofvogels in aanvaring komen met de 5400 windturbines van de Altamont Pass in Californië 
(Smallwood & Thelander 2004 + 2008). Het probleem is al bekend sinds 1988, toen de eerste 
resultaten van de studies werden gepubliceerd. Het onderzoek werd verdergezet, maar doeltreffende 
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 6450 vogels in 
aanvaring kwamen, waaronder 409 Vale Gieren en 24 andere beschermde roofvogels (Lekuona 
2001). De vondst van 10 gesneuvelde Zeearenden in de periode augustus 2005 tot december 2006 
onder de 68 windturbines op de eilandengroep Smøla in Noorwegen, is op z’n minst ook zorgwekkend 
te noemen (RSPB 2006; Follestad et al. 2007). In 2007 werden slechts 2 nieuwe Zeearend-
slachtoffers gevonden, maar in 2008 waren er opnieuw 8 (Bevanger et al. 2008). Bovendien was het 
broedsucces van de Zeearenden na het plaatsen van de windturbines duidelijk lager en minstens 5 
van de 19 broedkoppels hebben het gebied verlaten (Langston 2006; Follestad et al. 2007). Het is 
duidelijk dat deze windturbines een significante impact veroorzaken op de lokale populatie 
Zeearenden (Hötker 2008).  
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Significante effecten op een lokale populatie zijn niet onbelangrijk. Dit geeft ook een beeld van 
mogelijk cumulatieve effecten op grotere schaal. Bovendien is het methodologisch en praktisch heel 
moeilijk om de mogelijke impact op een landelijke of zelfs totale biogeografische populatie met cijfers 
te berekenen. In Duitsland werden tussen 1989 en 2008 tijdens veelal niet-systematische controles in 
verschillende windparken al 32 Zeearenden en 99 Rode Wouwen als slachtoffer vastgesteld, zonder 
rekening te houden met noodzakelijke correctiefactoren (Hötker et al. 2006; Dürr 2008). De werkelijke 
cijfers liggen dus hoger. Door het gebrek aan populatie-analyses, is het voorlopig niet helemaal 
duidelijk of de Duitse turbines een significant effect veroorzaken op de landelijke populatie van deze 
soorten (Hötker 2008). Vooral de selectieve impact op bepaalde zeldzame soorten wijst in Duitsland 
toch op een potentieel belangrijk effect, zeker als men weet dat er voor het voortbestaan en 
bescherming van soorten zoals Zeearend soms grote (financiële) inspanningen worden geleverd.  
 
Aanvaringskans 
 
De aanvaringskans bij vogels kan sterk variëren per locatie en soort(groep) en stijgt normaal 
naarmate meer vogels op windturbinehoogte (vooral rotorhoogte) overvliegen. De kans op 
aanvaringen is het hoogst tijdens de nacht, in de avond- en ochtendschemering en bij slechte 
weersomstandigheden. Bij plaatselijke dagelijks gebruikte trekroutes zoals de slaaptrek van meeuwen 
en voedseltrek van watervogels en bv. sterns, kan echter vaak ook overdag en zelfs bij normale 
weersomstandigheden een potentieel gevaar ontstaan, aangezien deze dagelijkse vliegbewegingen 
doorgaans ook op windturbinehoogte voorkomen. De voedsel- en doortrekgebieden van roofvogels en 
andere grote vogels zijn nog andere belangrijke risicolocaties. Factoren zoals soort, vlieghoogte, 
vlieggedrag, en eigenschappen van het windpark en omgeving kunnen echter ook heel belangrijk zijn 
of zelfs belangrijker dan het zuiver ‘aantal’ aanwezige of overvliegende vogels (Lucas et al. 2008). 
 
De berekende aanvaringskans van lokale meeuwen (Tabel 7) in de windparken langs het 
Boudewijnkanaal en Kleine Pathoekeweg in Brugge zijn het meest betrouwbaar van de Vlaamse 
locaties, aangezien het daar gaat om relatief veel aanvaringsslachtoffers waardoor de kans op toeval 
kleiner is, en omdat het aantal overvliegende vogels daar ook minder onderhevig is aan sterke 
schommelingen. Hieruit komt dat een windpark met grote turbines (=groter rotoroppervlak) in 
vergelijking met een park van kleinere types, een iets grotere aanvaringskans lijkt te veroorzaken op 
rotorhoogte (zie Everaert 2008b), maar deze relatie is niet significant (P>0,05). Rekening houdend 
met op ‘windturbinehoogte’ overvliegende meeuwen, was de aanvaringskans ongeveer gelijk. Op alle 
Vlaamse locaties is nog een belangrijke trend zichtbaar: Kokmeeuw en Stormmeeuw (=kleine 
meeuwen) hebben een significant kleinere aanvaringskans dan de grotere meeuwen (Kruskal-Wallis 
Chi²-test en ANOVA: P<0,05 op zowel rotorhoogte als windturbinehoogte).  
In een windpark met kleine 300kW turbines in Nederland (Oosterbierum), werden voor kleine 
meeuwen vrij gelijkaardige weliswaar maximale aanvaringskansen gevonden (ook voor vogels die 1 
turbine passeren zoals berekend in lijnopstellingen van Vlaamse windparken). Bij kleine meeuwen 
(Kokmeeuw) op turbinehoogte vond men daar voor de dag+nachtsituatie een gemiddelde 
aanvaringskans van 1 op 10000 (= 0,01%) en maximaal 1 op 5000 (= 0,02%), gebaseerd op het 
berekend aantal zekere, zeer waarschijnlijke en mogelijke aanvaringsslachtoffers, en in vergelijking 
met het geschatte aantal overvliegende vogels in een straal van maximaal 150m (variabele 
tussenruimte in windpark) rond de turbines (zie ook Winkelman 1992a, en Tabel 8). De berekening in 
de Vlaamse windparken werd gemaakt op basis van de ‘zekere’ en ‘waarschijnlijke’ 
aanvaringsslachtoffers en voor de vogels die overdag incl. de avond- en ochtendschemering de 
turbines passeerden, wat een vergelijking wat moeilijker maakt. In de meeste Vlaamse parken werd 
het grootste aantal overvliegende meeuwen tijdens de avond en ochtend (incl. schemering) 
vastgesteld, in Zeebrugge was dit voor de sterns gedurende de volledige dag tot in de schemering. De 
meeste slachtoffers vielen daar dus zeer waarschijnlijk ook tijdens de schemering of overdag (ook al 
waargenomen).  
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Als we een correctie op de aanvaringskans toepassen om de configuratie van de windparken in 
Brugge gelijk te stellen (verhouding totaal oppervlak op rotorhoogte met rotoroppervlak), hebben 
zowel de kleine als grote meeuwen nog steeds een iets hogere (doch niet significant hogere) 
aanvaringskans bij de lijnopstelling 1800kW turbines (Kleine Pathoekeweg) in vergelijking met de 
naastliggende  lijnopstelling 600kW turbines (Boudewijnkanaal) over gelijke afstand (1400m) op 
rotorhoogte. Het verschil is niet significant, maar uit de gegevens komt toch een indicatie van een licht 
verhoogde aanvaringskans op rotorhoogte bij een windpark met groter rotoroppervlak (Everaert 
2008b). 
 

Locatie windturbines en soort  Aanvaringskans  
op rotorhoogte 

Aanvaringskans  
op turbinehoogte 
(= maaiveld - tiphoogte) 

   
Oostdam, Zeebrugge (400 kW): 
Zilvermeeuw + Kleine Mantelmeeuw (1) in 2001 1 / 2100 (= 0,048 %) 1 / 3700 (= 0,027 %) 

   
Boudewijnkanaal, Brugge (600 kW):  
Zilvermeeuw (2) in 2001 

1 / 750 (= 0,133 %) 1 / 2200 (= 0,046 %) 

   
Boudewijnkanaal, Brugge (600 kW): 
Zilvermeeuw (3a) in 2005 1 / 839 (= 0,119 %) 1 / 1119 (= 0,089 %) 

   
Boudewijnkanaal, Brugge (600 kW): 
Kokmeeuw (3b) in 2005 1 / 3682 (= 0,027 %) 1 / 5307 (= 0,019 %) 

   
Kleine Pathoekeweg, Brugge (1800 kW): 
Kokmeeuw (4a) in 2005 1 / 3015 (= 0,033 %) 1 / 5259 (= 0,019 %) 

   
Kleine Pathoekeweg, Brugge (1800 kW): 
Zilvermeeuw + Kleine Mantelmeeuw (4b) in 2005 1 / 695 (= 0,144 %) 1 / 1247 (= 0,080 %) 

   
Kluizendok, Gent (2000 kW): 
Kokmeeuw (5) in 2007 

1 / 2250 (= 0,044 %) 1 / 4500 (= 0,022 %) 

   
‘De Put’, Nieuwkapelle (800 kW): 
Kokmeeuw + Stormmeeuw (6) in 2006 1 / 2950 (= 0,034 %) 1 / 4720 (= 0,021 %)  

   
‘De Put’, Nieuwkapelle (800 kW): 
Kokmeeuw + Stormmeeuw (7) in 2006 

1 / 1003 (= 0,100 %) 1 / 1593 (= 0,063 %) 

   
Tabel 7. Aanvaringskans voor overvliegende meeuwen die 1 lijn windturbines kruisten, voor de periode tijdens 

de dag + nacht (24/24h).  Belangrijk hierbij: voor (2), (3), (4), (5), (6) en (7) is dit gebaseerd op het aantal 
overvliegende vogels van 2 uur voor zonsopgang tot 4 uur na zonsondergang omdat een verwaarloosbaar 
aantal werd vastgesteld tijdens de nacht. De meeste meeuwen vlogen voorbij tijdens de lokale trek van en 

vooral naar de slaapplaats. Meer informatie, zie Everaert (2008b). 
 (1) Gebaseerd op het berekend aantal zekere en waarschijnlijke aanvaringsslachtoffers, in vergelijking met het 

gemiddeld aantal overvliegende vogels in een straal van 60m rond de turbines (120m=tussenruimte van 
lijnopstelling). Zie Everaert et al. (2002).  (2) Gebaseerd op het berekend aantal zekere en waarschijnlijke 

aanvaringsslachtoffers, in vergelijking met het gemiddeld aantal overvliegende vogels in een straal van 75m 
rond de turbines (150m=tussenruimte van lijnopstelling). Zie Everaert et al. (2002).  (3) Gebaseerd op het 
berekend aantal zekere en waarschijnlijke aanvaringsslachtoffers, in vergelijking met het gemiddeld aantal 
overvliegende vogels in een straal van 100m rond de turbines (200m=tussenruimte van lijnopstelling). (4) 

Gebaseerd op het berekend aantal zekere en waarschijnlijke aanvaringsslachtoffers, in vergelijking met het 
gemiddeld aantal overvliegende vogels in een straal van ca. 140m rond de turbines (280m=tussenruimte van 

lijnopstelling).  (5) Gebaseerd op het berekend aantal zekere en waarschijnlijke aanvaringsslachtoffers, in 
vergelijking met het maximumaantal overvliegende vogels in een straal van 150m rond de turbines 

(300m=tussenruimte van lijnopstelling). (6) Gebaseerd op het berekend aantal zekere en waarschijnlijke 
aanvaringsslachtoffers, in vergelijking met het maximumaantal overvliegende vogels in een straal van 100m 

rond de turbines (200m=afstand tussen turbines, zie ook Everaert 2006b).  (7) Idem als (6),  maar in vergelijking 
met het gemiddeld aantal overvliegende vogels.   
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Winkelman (1992, Tabel 8 en 9) geeft op basis van uitgebreid onderzoek bij het Nederlands windpark 
in Oosterbierum (open landbouwgebied nabij de kust) voor enkele soortgroepen het 
aanvaringspercentage voor vogels die overdag+’s nachts en alleen ’s nachts door het windpark 
vlogen op turbinehoogte (van maaiveld tot tiphoogte), op basis van het gecorrigeerde aantal 
aanvaringsslachtoffers. Gezien de onzekerheden van dergelijke berekende getallen, kan best gewerkt 
worden met het maximum van het betrouwbaarheidsinterval (Tabel 8 en 9). 
 
 

Soortgroep 
 

Gemiddelde aanvaringskans, 
dag+nacht (1 / 2)* 

 

Max. (van max. 95% 
betrouwbaarheidsinterval), 

dag+nacht (1 / 2)* 
   Eenden   0% / 0,02% 0% / 0,04% 

kleine meeuwen   0,01% / 0,01%*** 0,01% / 0,02%*** 
steltlopers  0% / 0,01% 0% / 0,02% 
zangvogels  0,01% / 0,02% 0,02% / 0,04% 

   
alle vogels samen ** 0,01% / 0,02% 0,02% / 0,04% 

   
Tabel 8.  Aanvaringskansen bij kleine 300kW turbines in het Oosterbierum windpark, berekend op basis van het 

aantal overvliegende vogels op turbinehoogte gedurende de dag+nacht (Winkelman 1992a), (*) op grond van 
het aantal zekere en zeer waarschijnlijke aanvaringsslachtoffers (1) / en aantal zeker, zeer waarschijnlijke en 
mogelijke aanvaringsslachtoffers (2). (**) gewogen gemiddelde over de soortgroepen. (***) voor waarden in 

andere windparken, zie tabel 42. Tussenafstand turbines=150-300m. 
 

Soortgroep 
 

Gemiddelde aanvaringskans, 
Nacht (1 / 2)* 

 

Max. (van max. 95% 
betrouwbaarheidsinterval), 

Nacht (1 / 2)* 
   Eenden   0% / 0,04% 0% / 0,09% 

kleine meeuwen   0,08% / 0,16% 0,18% / 0,37% 
steltlopers  0% / 0,06% 0% / 0,13% 
zangvogels   0,18% / 0,28% 0,37% / 0,64% 

   
alle vogels samen ** 0,10% / 0,17% 0,22% / 0,40% 

   
Tabel 9.  Aanvaringskansen bij kleine 300 kW turbines in het Oosterbierum windpark, berekend op basis van het 

aantal overvliegende vogels op turbinehoogte gedurende de nacht (Winkelman 1992a), (*) op grond van het 
aantal zekere en zeer waarschijnlijke aanvaringsslachtoffers (1) / en aantal zeker, zeer waarschijnlijke en 

mogelijke aanvaringsslachtoffers (2). (**) gewogen gemiddelde over de soortgroepen. Tussenafstand 
turbines=150-300m. 

 
 

Krijgsveld et al. (2008) berekende voor grote turbines in 3 Nederlandse windparken (open 
landbouwgebied nabij water of de kust) een aanvaringskans van gemiddeld 0,14% voor alle vogels die 
tijdens de nacht overvlogen. De nachtelijke aanvaringskans van lokale vooral dagactieve vogels (incl. 
schemering) was er zelfs gemiddeld 0,16%. Winkelman (1992a) vond tijdens de nacht vrij 
gelijkaardige algemene aanvaringskansen bij kleine turbines (gemiddeld voor alle vogels 0,10-0,17% 
en voor kleine meeuwen 0,16%, zie Tabel 9). De aanvaringskans voor seizoenale trekvogels werd in 
Krijgsveld et al. (2008) wel veel lager ingeschat als bij Winkelman (1992a). Deze resultaten geven de 
indicatie dat windparken met grote en kleine windturbines een gelijkaardige aanvaringskans kunnen 
veroorzaken (althans toch zeker voor lokale vogels). De resultaten van aanvaringskansen bij overdag 
en in de schemering overvliegende meeuwen in de Vlaamse windparken bevestigen dit (meer info in 
Everaert 2008b). 
 
De aanvaringskans kan erg verschillend zijn tussen soorten, soortgroepen en locaties (meer info, zie 
Everaert 2008b). Diverse omgevingsfactoren kunnen de aanvaringskans uiteraard beïnvloeden.  
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Lokale versus seizoenale trekvogels 
 
De relatief grote aantallen slachtoffers onder de sterns en meeuwen in de windparken te Zeebrugge 
en Brugge, tonen aan dat ook lokale vogels een belangrijk aanvaringsrisico kunnen hebben. We 
schatten in dat 100% van de sterns en ongeveer 80-95% van de gevonden meeuwen lokale vogels 
waren. Bovendien is de meerderheid van deze vogels enkel dagactief. Aan de Oostdam in Zeebrugge 
vlogen de sterns enkel overdag en tijdens de schemering (voedseltrek naar zee en terug). Een klein 
aandeel meeuwen werd daar ook ’s nachts waargenomen. Maar aan de windparken langs het 
Boudewijnkanaal en Kleine Pathoekeweg in Brugge, werden de meeuwen enkel overdag en in de 
schemering waargenomen (vooral dagelijkse trek van en naar de slaapplaats). Dit is opmerkelijk, 
aangezien men zou verwachten dat vogels overdag de turbines goed zien en door hun dagelijkse trek 
ook vertrouwd zijn met de constructies. Ook in Grünkorn et al. (2005) en Krijgsveld et al. (2008) werd 
een groot aandeel lokale vogels als slachtoffer vastgesteld, waarvan zelfs meer dan de helft 
dagactieve vogels. 
De oorzaak ligt wellicht in het feit dat lokale vogels vaak gedurende een groot deel van het jaar 
dagelijks op turbinehoogte door het windpark vliegen. Vogels kunnen de draaiende wieken op korte 
afstand ook niet altijd duidelijk zien. Dit komt door het zogenaamde “Motion Smear” effect, waarbij 
snel bewegende objecten op korte afstand als onscherp worden waargenomen. De afstand waarop dit 
effect voorkomt, is ongeveer op 20m en minder voor kleine turbines en zelfs al vanaf 50m of minder 
voor grote turbines (Hötker et al. 2006). Seizoenale trekvogels vliegen slechts 1-2 keer per jaar door 
het windpark, en vaak ook nog op grotere hoogte, waardoor het aandeel lokale vogels die op 
turbinehoogte overvliegen dus hoger kan uitkomen, behalve dan op heel belangrijke stuwtrekzones 
van seizoenale trekvogels zoals langs de kust, waar het aandeel seizoenale trekvogels (vooral bij 
hoge turbines) wel heel belangrijk kan zijn (zie verder). 
Bovendien werd ook vastgesteld dat sterns en meeuwen tijdens hun dagelijkse lokale trek relatief 
weinig verstoring ondervonden van de windturbines, meer bepaald weinig of geen ‘macro-avoidance’ 
(uitwijken op grote afstand door rond het park te vliegen) maar wel ‘micro-avoidance’ 
(uitwijkmaneuvers net voor de turbines waarbij het windpark wel doorkruist werd). 
Aan de Oostdam vlogen ongeveer 100% van sterns tijdens het broedseizoen tussen de turbines door 
(voedselvluchten naar zee en terug). Ook de meeuwen vertoonden tijdens het broedseizoen weinig of 
geen ‘macro-avoidance’. Dit is in overeenstemming met een studie in Nederland waarbij meeuwen en 
sterns tijdens hun voedselvluchten in het broedseizoen ook geen barrière-effect ondervonden (Van 
den Bergh et al. 2002). 
 
Afhankelijk van diverse factoren, kan het aantal aanvaringen van seizoenale trekvogels toch ook hoog 
oplopen. In tegenstelling tot overdag komt er in het voor- en najaar gedurende de nacht overwegend 
weinig stuwtrek voor van vogels in het binnenland. Langs diverse visuele structuren zoals de kustlijn, 
grote rivieren en bosranden kunnen ’s nachts wel relatief veel vogels overvliegen. Deze stroom kan 
dan soms tot enkele kilometers breed zijn (breedfronttrek), maar langs de kust wellicht ook in een 
smallere zone (stuwtrek). 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 150m 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 150m (Van der Winden et 
al. 1999). Op de Maasvlakte in Nederland (vergelijkbaar met bv. de voorhaven in Zeebrugge) werd 
vastgesteld dat de meeste trekvogels (vnl. zangvogels & meeuwen) op een hoogte tussen 50 en 
150m overvlogen, meerbepaald relatief gezien ongeveer het driedubbele van het aantal tussen 0 en 
50m alsook van het aantal tussen 150 en 300m (Buurma & Van Gasteren 1989). Uit de resultaten op 
de Maasvlakte kunnen we aannemen dat de hoogste concentraties daar dus gemiddeld rond de 100m 
zullen voorkomen. Door de grote hoogte vormen moderne windturbines op sommige locaties dus een 
belangrijk verhoogd gevaar voor seizoenale trekvogels. Van op afstand lijken de grote windturbines 
niet snel te draaien omdat de basis van de wieken trager draait. De snelheid aan de wiektippen gaat 
echter ook tot ongeveer 230 km/u  (Kaatz 2002). Het is dan ook niet verwonderlijk dat de meeste 
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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 de vogel overblijft waardoor 
de vindkans dan ook erg laag is, met een onderschatting van het aantal slachtoffers tot gevolg. Dat 
blijft een probleem bij de berekening van het aantal aanvaringsslachtoffers onder kleine vogels. Een 
uitgebreid onderzoek waarbij de nachtelijke aanvaringskans van trekvogels werd berekend aan de 
hand van effectief waargenomen aanvaringen (video met IR warmtebeeldcamera) werd verricht in 
Nederland. Er kon daarbij een niet-onbelangrijke aanvaringskans berekend worden van 1/40 (2,5%) 
vogels die ’s nachts op rotorhoogte overvlogen (Winkelman 1992b).  
 
Het aantal aanvaringsslachtoffers bij kleine seizoenale trekvogels zal uiteraard stijgen naarmate meer 
windparken met grote turbines worden gebouwd (Kaatz 2002). Algemeen kunnen we wel stellen dat 
de negatieve effecten op overvliegende seizoenale trekvogels bij relatief kleine windparken op locaties 
zonder belangrijke stuwtrek nog zullen meevallen. Heel belangrijke stuwtrekzones zoals de Vlaamse 
kuststrook moeten zoveel mogelijk gemeden worden (Langston & Pullan 2003; Hötker et al. 2006; 
Vlaamse regering 2006). Windparken die toch in de buurt van dergelijke zones worden gebouwd, 
kunnen na grondig onderzoek eventueel in een opstelling worden geplaatst die evenwijdig is met de 
belangrijkste trekrichting (Albouy et al 2001; Richarz 2002).  
 
Bij sommige van de grote moderne windturbines is het verplicht om lichtbebakening aan te brengen 
ten behoeve van de luchtvaart. Vooral in gebieden met geconcentreerde trek zou dit kunnen leiden tot 
meer aanvaringsslachtoffers omdat heel wat trekvogels tijdens slechte weersomstandigheden soms 
massaal worden aangetrokken tot lichtbronnen (Buurma & Van Gasteren 1989; Gauthreau & Belser 
1999). Overvliegende vogels kunnen gevangen raken in lichtbundels, waardoor ze met grote aantallen 
te pletter vliegen op de gebouwen en/of andere constructies rondom de lichten. In de buurt van 
bijzondere stuwtrekzones zoals langs de kust kan de aanvaringskans daardoor een belangrijke 
negatieve impact hebben. 
Lichtbebakening kan ervoor zorgen dat trekvogels naar de betreffende lichtbron worden aangetrokken 
en/of (in geval van rode lichten) het magnetische kompas van de vogels danig in de war gebracht 
wordt met desoriëntatie tot gevolg. Enkele resultaten wezen erop dat de meeste problemen te 
verwachten zijn met vaste en pulserende rode lichten (Gauthreau & Belser 1999). Nieuwe 
bevindingen geven echter de indicatie dat de tijdsduur van het flitsen het belangrijkst zou zijn, en in 
mindere mate de kleur. Hoe langer de ‘uit’ fase tussen de lichtflitsen, hoe minder vogels worden 
aangetrokken (Manville 2000). Recent nog vond een experimentele veldstudie dat meer vogels 
samenscholen bij witte, blauwe en groene vaste lichten dan bij rode vaste lichten en witte pulserende 
lichten (Evans et al. 2007). De lagere respons bij vaste rode lichten is enigszins tegenstrijdig met 
andere studies. Indien het aanbrengen van lichtbebakening noodzakelijk blijkt, kan best aangeraden 
worden om indien mogelijk gedurende de nacht enkel (witte) pulserende (flits-) lichten te gebruiken, in 
een zo klein mogelijk aantal en met een minimum aan intensiteit en aantal flitsen per minuut. 
 
Correctiefactor voor rotoroppervlak van grote turbi nes ? 
 
Het model van Tucker (1996) liet theoretisch zien dat verder van de as van de rotor de 
aanvaringskans afneemt en dat een groter rotoroppervlak dus niet evenredig tot meer 
aanvaringsslachtoffers zou leiden (geen 1 op 1 toename). Akershoek et al. (2005) en Krijgsveld et al. 
(2008) tonen op basis van gegevens in uitvoerig onderzochte windparken dat het model van Tucker 
een overschatting geeft van het werkelijk aantal aanvaringsslachtoffers. Bureau Waardenburg (2005) 
maakte op basis van empirische gegevens van veldstudies naar aantallen aanvaringsslachtoffers bij 
bestaande windparken in Nederland en België, een eigen model waarbij de theoretische correctie op 
basis van Tucker (1996) overbodig zou worden. In het model van Bureau Waardenburg is de correctie 
voor groter rotoroppervlak gebaseerd op een lineaire regressievergelijking waarbij de relatie 
rotoroppervlak met aantal slachtoffers licht stijgend is maar niet significant. De vergelijking kan 
derhalve het gevolg zijn van toeval (locaties zijn zeer verschillend). 
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Ook met bijkomende empirische gegevens van nieuwe resultaten bij grote windturbines in Vlaanderen 
(Figuur 6) is de relatie niet significant, en zelfs met een minder stijgende trend als deze beschreven in 
Bureau Waardenburg (2005). Er kan op basis van deze resultaten dus niet met zekerheid 
geconcludeerd worden dat grotere windturbines gemiddeld meer slachtoffers veroorzaken. In 
verschillende windparken met kleine en grote turbines worden zowel kleine als relatief grote aantallen 
slachtoffers gevonden. Om een eventueel statistische relatie te vinden, zijn gegevens van meer 
windparken noodzakelijk. Anders bestaat immers de kans dat de belangrijke factor “aantal 
vliegbewegingen” een te grote rol speelt die niet is gecorrigeerd. 
 
In een meta-analyse van Hötker (2006) werd voor een nog groter aantal windparklocaties (vooral in 
Europa en Amerika) een vergelijking gegeven van het aantal slachtoffers en de grootte van 
windturbines (vergelijkbaar met rotoroppervlakte), waarbij wel een significante relatie werd gevonden 
(meer slachtoffers met grote turbines, P<0,01) voor windturbines in een “gewoon landschap” zonder 
water/moerassen en/of berghellingen in de buurt. Voor de windparken met water-moerassen en/of 
berghellingen kon geen significante relatie worden gevonden. Door het relatief klein aantal studies bij 
windparken met grote turbines, dient echter ook met het significant resultaat voor “gewone 
landschappen” voorzichtig omgesprongen te worden. In de data werden namelijk ook heel wat studies 
uit de VS opgenomen waarbij voor kleine turbines in zeer grote windparken relatief weinig slachtoffers 
werden berekend per windturbine. 
In een andere meta-analyse van de resultaten bij kleine en grote turbines in Noord-Amerika, kon geen 
duidelijk verschil gevonden worden voor het aantal vogelslachtoffers. Zowel de diameter van de 
wieken (rotors) als de hoogte van de mast, had geen significante invloed op het aantal slachtoffers per 
turbine (Barclay et al. 2007). Dit zou voor vogels gemiddeld dus wel een verschil in aantal slachtoffers 
per MW (geïnstalleerd vermogen van turbines) kunnen betekenen (echter wel een belangrijk 
verschillend effect bij vleermuizen, zie 2.7). Uiteraard kunnen vogels op bepaalde locaties ook relatief 
meer op rotorhoogte van grote turbines vliegen (bv. seizoenale trekvogels). De resultaten kunnen 
derhalve niet zomaar veralgemeend worden.  
 
Een licht stijgende relatie met het rotoroppervlak werd ook gevonden voor de aanvaringskans bij 
overdag en in de schemering overvliegende meeuwen in enkele Vlaamse windparken (zie Tabel 7 en 
Everaert 2008b). Dit kan wijzen op de veronderstelling in Bureau Waardenburg (2005) dat een groter 
rotoroppervlak inderdaad iets meer slachtoffers kan veroorzaken. De relatie met aanvaringskans is 
belangrijk en veel betrouwbaarder omdat hierbij reeds rekening werd gehouden met het aantal 
vliegbewegingen dat heel variabel kan zijn per locatie, maar ook deze relatie is dus niet significant. 
Een gelijkaardige gemiddelde aanvaringskans bij kleine en grote turbines werd tijdens de nacht voor 
alle vogels samen ook vastgesteld in Nederlandse windparken (Winkelman 1992; Krijgsveld et al. 
2008). 
 
Op basis van bovenstaande gegevens, kan niet met zekerheid worden geconcludeerd dat er voor 
windparken een belangrijke correctiefactor moet toegepast worden voor het rotoroppervlak van de 
windturbines. De oorzaak hiervan kan liggen bij het feit dat een opstelling van verschillende grote 
turbines (met een groter rotoroppervlak) in een lijn- of clusteropstelling echter ook relatief meer vrije 
vliegruimte geeft. De gelijkaardige aanvaringskansen in de windparken langs het Boudewijnkanaal 
(600kW) en Kleine Pathoekeweg (1800kW) over een gelijke lijnafstand, bevestigen deze stelling, 
waarbij de verhouding van totaal luchtoppervlak op rotorhoogte (A) met het rotoroppervlak van de 
windturbines (B), ook ongeveer gelijk was (zie Everaert 2008b). 
De correctie in het model Tucker (1996) lijkt alleszins een overschatting van het aantal slachtoffers te 
geven. Per windturbine gerekend zal inderdaad wel een grotere aanvaringskans bestaan, maar voor 
verschillende windturbines samen kan dit dus anders zijn omwille van de grotere tussenruimte die 
nodig is bij grote turbines. Er is voor grotere windturbines wel een mogelijke trend naar meer 
slachtoffers (per turbine gerekend) en een iets hogere aanvaringskans in windparken met grote 
turbines. In risico-analyses kan daarom best rekening gehouden worden met een licht stijgende trend.   
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De configuratie van een windpark (bv. lijn versus cluster) zal uiteraard heel belangrijk zijn bij het 
vergelijken van aanvaringskansen. De hierboven beschreven aanvaringskansen gelden voor vogels 
die langs één windturbine vliegen, tijdens het kruisen van een lijnopstelling. Bij een clusteropstelling 
zal voor het volledige windpark de aanvaringskans toenemen. Er zijn echter geen duidelijke 
onderzoeksresultaten bekend die hiervoor een factor geven. 
 
Aanpassing flux (vliegbewegingen) door uitwijking ( ‘macro-avoidance’) na plaatsing turbines ? 
 
Uit verschillende studies blijkt dat relatief veel trekkende vogels op afstand proberen uitwijken voor 
windturbines (‘macro-avoidance’=barrière-effect). Vooral dagtrekkende vogels kunnen tijdens de 
seizoenale trek een duidelijk barrière-effect ondervinden van wel 90% en meer, maar ook gedurende 
de nacht is het fenomeen merkbaar (soms 50-80% voor lokale vogels). Zie meer informatie hierover in 
2.5.  Kleine veranderingen in ‘macro-avoidance’ kunnen grote veranderingen teweeg brengen in het 
berekend aantal aanvaringsslachtoffers. Door de onzekerheid (beperkt aantal studies) wordt bij de 
inschatting van het aantal aanvaringsslachtoffers voorlopig aangeraden om vanuit het 
voorzorgsprincipe in analyses als ‘worst-case’ scenario voor lokale vliegbewegingen buiten het 
broedseizoen bij veel soortgroepen zeker ook rekening te houden met een relatief beperkt 
uitwijkpercentage van 50% (Bureau Waardenburg 2005). In bepaalde situaties (bv. lange 
lijnopstellingen) is zelfs ook bij lokale vliegbewegingen buiten het broedseizoen een uitwijkpercentage 
van minder dan 50% mogelijk (zie verder in 2.5). Tijdens het broedseizoen werd voor voedselvluchten 
van meeuwen en sterns zelfs geen barrière-effect vastgesteld (uitwijkpercentage quasi 0%).  
 
Een analyse van de schatting en het gebruik van uitwijkpercentages (‘macro-avoidance’) in combinatie 
met het model voor aanvaringskansen (CRM) van Band et al. (2007), wijst erop dat de waarde van het 
huidige model (om het aantal aanvaringsslachtoffers in geplande windparken te berekenen) nog te 
twijfelachtig is omwille van het gebrek aan betrouwbare gegevens over uitwijkpercentages onder 
diverse omstandigheden en bij diverse soortgroepen (Chamberlain et al. 2006). Factoren zoals soort, 
vlieggedrag, weersomstandigheden, en eigenschappen van het windpark en de omgeving kunnen 
zelfs belangrijker zijn dan het zuiver ‘aantal’ overvliegende vogels. Het verschil in gedrag van vogels 
bij een lange lijnopstelling tegenover een kortere lijnopstelling of cluster zal al zeker belangrijk zijn. De 
huidige modellen kunnen daardoor niet als echt betrouwbaar aanzien worden (Lucas et al. 2008), 
maar zijn wel in een bepaalde mate bruikbaar om bijvoorbeeld vergelijkingen te maken tussen 
verschillende scenario’s van mogelijke opstellingen zoals de keuze voor 2MW of 3 MW turbines. 
 
Wanneer het overdag om weinig vogels gaat, is de berekening van de aanvaringskans op basis van 
het aantal nachtelijk overvliegende vogels waarschijnlijk voldoende (Tabel 9), omwille van de kleinere 
aanvaringskans overdag (Tabel 8). Maar bij aanzienlijke vliegbewegingen overdag en in de 
schemering, kan de aanvaringskans overdag (incl. avond- en ochtendschemering) ook van groot 
belang zijn. De resultaten in Vlaanderen en Nederland bevestigen dit.  
 
Het significant verschil in aanvaringskans tussen kleine en grote meeuwen in de Vlaamse windparken 
kan ook mee opgenomen worden voor verder onderzoek (Everaert 2008b). 
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2.2. Verstoringsaspect vogels 
 
Broedvogels 
 
In het tot op heden uitgevoerde onderzoek in binnen- en buitenland zijn er relatief weinig duidelijke 
aanwijzingen gevonden dat windturbines een zware verstoring kunnen veroorzaken onder 
broedvogels. Er kan voor bepaalde soorten/soortgroepen wel enige verstoring optreden, maar deze is 
minder dan bij vogels buiten het broedseizoen (zie verder). Onderzoekers veronderstellen dat 
gewenning en plaatstrouw aan broedgebied hierbij een rol spelen. Het gebrek aan voldoende lange-
termijn studies blijft wel een probleem. Het is niet onmogelijk dat de effecten van verstoring voor 
bepaalde soortgroepen pas goed zichtbaar worden als de aanwezige broedvogels - die vaak een 
sterke plaatstrouw vertonen - door sterfte vervangen worden door een nieuwe generatie die deze 
plaatstrouw niet hebben (Spaans et al. 1998). Dit is alleszins niet het geval voor de sterns in 
Zeebrugge. 
 
Een uitgebreide meta-analyse van een groot aantal studies is te vinden in Hötker et al. (2006) en 
Hötker (2006). Hieruit komen enkele interessante resultaten naar voor. Broedende steltlopers (alle 
soorten samen genomen) ondervinden een 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 (P=0,02). 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 ook gevonden bij 
Kievit, Tureluur, Grutto, Scholekster, Kwartel, Paapje, Tjiftjaf, Kneu en Geelgors. Relatief weinig 
studies vonden een negatief effect bij 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). 
Een nieuwe studie in landbouwgebied kon bevestigen dat er geen of weinig indicaties van belangrijke 
verstorende effecten zijn voor Fazant, Patrijs, Veldleeuwerik, verschillende zaadetende zangvogels, 
en kraaiachtigen (Devereux et al. 2008). 
De afstand die broedvogels houden tot windturbines gaat tot een gemiddelde van ongeveer 130m bij 
Kievit en 370m bij Grutto (Hötker 2006). De variatie tussen de verschillende studies is echter groot, 
met daardoor geen significante resultaten.  
 
Hoewel er eveneens geen statistisch significante resultaten voor gevonden werden, kan algemeen wel 
gesteld worden dat de verstoring onder broedvogels niet toeneemt met de turbinegrootte en voor 
bepaalde soorten zelfs afneemt. Dat laatste is 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). 
 
Uit de studieresultaten komt geen duidelijke ‘gewoontewording’ naar voor. De graad van 
gewoontewording was in de meeste studies erg klein. Hoewel het mogelijk is, zal dit wellicht geen 
sterk fenomeen zijn (Hötker at al. 2006). 
 
 
Pleisterende en rustende vogels buiten het broedsei zoen 
 
Een uitgebreide meta-analyse van een groot aantal studies is te vinden in Hötker et al. (2006) en 
Hötker (2006). Vooral niet-broedende watervogels ondervinden een verstorend effect, waaronder 
zwanen, ganzen, eenden en steltlopers. Van de 119 studies naar populaties (pleisterende en 
rustende) 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 (P=0,01). Voor Grondeleenden zoals Wilde Eend, Pijlstaart, Slobeend, 
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Wintertaling en Krakeend is de verhouding 15 op 3 (P<0,01), voor Smient zelfs 9 op 0 (P<0,01) en 
voor duikeenden zoals Kuifeend 6 op 2 (Hötker 2006). Zangvogelsoorten vertoonden net zoals in het 
broedseizoen ook 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 350m (standaarddeviatie ±230m) bij ganzen 
en 270m (SD ±390m) bij steltlopers zoals Kievit. De variatie tussen de verschillende studies is soms 
groot. Sommige individuele studies vonden verstoring binnen een grotere afstand (zie Hötker 2006). 
Diverse factoren zoals eigenschappen van de omgeving en configuratie van het windpark kunnen zeer 
belangrijk zijn. Verschillende eendensoorten kunnen in bepaalde omstandigheden nog significante 
verstoring ondervinden binnen de 300 à 400m 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 (200m) dan bij lijnopstellingen (100m). De ganzen 
kwamen ook niet naar de percelen binnenin de clusters, met een aanzienlijk habitatverlies tot gevolg 
(Larsen & Madsen 2000). In een ander park van kleine turbines in open landschap te Denemarken, 
kwamen de Kleine Rietganzen niet dichter dan 400m (Petersen & Nøhr 1989). In een pleistergebied 
van Kolgans in Duitsland werd vastgesteld dat er na het plaatsen van kleine 500 kW windturbines 
geen ganzen meer voorkwamen in een zone van 400m 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 345ha werd daardoor gedegradeerd in waarde als pleistergebied (Kruckenberg & 
Jaene 1999).  
Er bestaan dus heel wat verschillen tussen soorten en soortgroepen in de afstand en de mate waarin 
verstoring bij windturbines kan optreden. De verstoring is ook locatieafhankelijk. Diverse betrouwbare 
studies tonen aan dat windturbines nog verstoring kunnen veroorzaken tot zeker 500m, 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 wetenschappelijke (peer-review) tijdschriften is relatief beperkt, maar 
ook daar is een duidelijke trend zichtbaar van significante verstoring voor watervogels zoals ganzen, 
eenden en steltlopers (Stewart et al. 2007). 
 
In tegenstelling tot broedvogels, werd in de meta-analyse van Hötker (2006) vastgesteld dat bij een 
meerderheid aan onderzochte soorten (16 van 23) buiten het broedseizoen de verstoring toeneemt 
met de windturbinegrootte. Voor de Kievit, Goudplevier en vinkachtigen is dit zelfs een significante 
relatie (P<0,001). 
 
Net zoals bij broedvogels komt uit de resultaten geen duidelijke ‘gewoontewording’ naar voor. De 
graad van gewoontewording was in de meeste studies erg klein. Hoewel gewoontewording zeker 
mogelijk is, zal dit wellicht geen sterk fenomeen zijn (Hötker at al. 2006). 
 
Verstoring tijdens lokale en seizoenale trek (barri ère-werking) 
 
Zowel in Nederland als Vlaanderen werd vastgesteld dat een rij windturbines tijdens het broedseizoen 
geen barrière vormt op de voedselvluchten van meeuwen en sterns (Van den Bergh et al. 2002 ; 
Everaert 2003; Everaert & Stienen 2007; Everaert 2008b). 
 
Het barrière-effect werd vooral vastgesteld bij seizoenale trek en soms (gedeeltelijk) bij lokale trek van 
vogels buiten het broedseizoen. Hötker et al. (2006) geeft een overzicht met analyse van alle studies 
samen (zowel lokale als seizoenale trek) tijdens de dag. Een overzicht van studies waarbij enkel de 
nachtelijke situatie werd onderzocht, is niet weergegeven in de analyse (beperkte gegevens). Uit de 
analyse blijkt dat het barrière-effect een vrij algemeen fenomeen is, maar niet in dezelfde mate voor 
alle soorten. Van de onderzochte soortgroepen blijken vooral ganzen, roofvogels (vooral kiekendieven 
en wouwen), Kraanvogels, en kleine vogels (zangvogels) gevoelig te zijn. Het barrière-effect bij 
zangvogels (vooral kleine vogels) kwam heel duidelijk uit de analyse (significant veel meer studies die 
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een effect vonden, P<0,001). Het gaat hierbij vooral om studies bij seizoenale trekvogels. Ook voor 
ganzen en roofvogels was het resultaat significant (P<0,05). Bepaalde ook relatief grote 
vogels/groepen zoals Aalscholver, Blauwe Reiger, eenden, sommige roofvogels zoals Buizerd, 
Sperwer en Torenvalk, sterns, meeuwen en kraaiachtigen, lijken minder gevoelig of minder bereid om 
hun originele trekroute (richting/hoogte) te veranderen. Er waren immers hiervoor ook verschillende 
studies waarbij geen duidelijk barrière-effect kon gevonden worden. 
Een goed voorbeeld waarbij een belangrijk verstorend effect werd vastgesteld bij de seizoenale 
stuwtrek van dagtrekkende vogels (barrière-effect = ‘macro-avoidance”), betreft een windpark langs 
het plateau ‘Garrigue Haute’ in Frankrijk. Daar werd opgemeten 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 belangrijke 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 werd hieruit geconcludeerd om windparken 
best niet loodrecht op de stuwtrekroute 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 bijvoorbeeld vastgesteld dat ongeveer 99% van de 
voorbijvliegende trekvogels overdag 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 ook een minimale afstand van ongeveer 1000m 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 1000 tot 1500m van de 
turbines, grote roofvogels op ongeveer 2000m, en Kraanvogels op ongeveer 3000m (Richarz 2002).  
 
Op zee werden op enkele plaatsen gelijkaardige resultaten gevonden. Bij een offshore windpark in de 
Baltische Zee in Denemarken werd een duidelijk barrière-effect vastgesteld voor overtrekkende 
relatief grote watervogels. Amper 1% van de waargenomen eenden en ganzen vloog op een afstand 
dichter dan 50m tot de turbines doorheen het windpark (Desholm & Kahlert 2005). In het offshore 
windpark Horns Rev in Denemerken werd ook vastgesteld dat vooral sterns en meeuwen wel actief 
waren in het windturbinegebied. Bepaalde soortgroepen kunnen op zee inderdaad worden 
aangetrokken door een windpark, zoals meeuwen (voor voedsel) of zangvogels door de 
lichtbebakening tijdens slechte weersomstandigheden (Drewitt & Langston 2006). Door het gebrek 
aan voldoende langetermijn studies en technische middelen, bestaat geen zekerheid over de 
werkelijke effecten. Een potentieel belangrijk cumulatief effect door meerdere offshore windparken 
moet zeker ernstig genomen worden (Exo et al. 2003; Garthe & Hüppop 2004). Ondanks een barrière-
effect in sommige omstandigheden, kunnen hoge aantallen vliegbewegingen uiteraard steeds zorgen 
voor een probleem door aanvaring, maar de impact kan ook sterk afhankelijk zijn van diverse 
omgevingsfactoren. 
 
In Prinsen et al. (2004) werd voor lokale vliegbewegingen (slaaptrek/voedseltrek) op basis van 
literatuurgegevens uitgegaan van een uitwijkpercentage van 80% bij eenden, 90% bij ganzen, en 60% 
bij steltlopers en meeuwen.  
- Bij 2 lange lijnopstellingen in Brugge, werd het uitwijkpercentage voor kleine en grote meeuwen  
echter geschat op 50% of zelfs minder. Er kon daar geen belangrijk barrière-effect aangetoond 
worden (zie Everaert 2008b).  
- Een uitwijkpercentage van ongeveer 80% werd in 1997/1998 gevonden aan een lijnopstelling van 
windturbines loodrecht op de nachtelijke lokale bewegingen van duikeenden tussen voedsel- en 
rustgebied, zowel in donkere als heldere nachten (Spaans et al. 1998; Dirksen et al. 2007). Tijdens 
heldere nachten werd eerder in 1995/1996 wel vastgesteld dat er ongeveer 50% minder uitwijkgedrag 
was dan tijdens donkere nachten (Van der Winden et al. 1996; Dirksen et al. 2007). Het significant 
verschil tussen de verschillende nachten kan verklaard worden door de stelling dat eenden de locatie 
van het windpark kennen en daardoor bij slechte zichtbaarheid het park meer proberen te mijden. De 
reden waarom dit fenomeen tijdens de periode 1997/1998 niet werd vastgesteld, kan liggen bij het feit 
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dat in 1995/1996 de meeste vluchten loodrecht waren gesitueerd op de lijnopstelling, terwijl de meeste 
vluchten in 1997/1998 parallel waren op de lijnopstelling, wellicht omwille van een verandering van 
voedselgebieden (Dirksen et al. 2007). Een lager uitwijkpercentage kan dus voor eenden zeker 
voorkomen. Ook voor de Smient werd een barrière-effect vastgesteld, maar bij bepaalde 
omstandigheden (ook afhankelijk van lengte windpark) werd gesteld dat een belangrijk aandeel vogels 
ook zal proberen tussen de turbines door te vliegen (Poot et al. 2001).  
-Een significante vermindering van ongeveer 80% vluchten van eenden en ganzen (overdag + ’s 
nachts) werd door radaronderzoek ook vastgesteld na het operationeel worden van een off-shore 
windpark, waarbij het aandeel nachtelijke vluchten door het windpark significant hoger was dan het 
aandeel vluchten overdag (Desholm & Kahlert 2005). Voor andere soortgroepen is het nog moeilijker 
een waarde te geven (o.a. 50% bij een windturbine in zee in Zweden). Desholm & Kahlert (2005) 
bemerken terecht dat hun off-shore studie beperkt was in tijd en volledigheid en dat de resultaten 
zonder verder onderzoek niet betrouwbaar zijn voor verdere toepassing. De radarwaarnemingen 
werden bovendien enkel verricht tijdens rustig weer (weinig wind) en goede zichtbaarheid (geen 
regen). Bovendien is het met radarbeelden bijvoorbeeld niet duidelijk hoeveel vogels er tegen de 
turbines in een groot windpark vliegen waardoor de ‘macro-avoidance’ zou kunnen overschat worden. 
Men weet het eigenlijk niet voldoende. Voor lokale vluchten van zwanen werd ook een 
uitwijkpercentage van ongeveer 80-90% vastgesteld bij een windpark in het binnenland (Fijn et al. 
2007). 
 
Door de onzekerheid (beperkt aantal studies) werd bij de inschatting van het aantal 
aanvaringsslachtoffers (zie eerder in deel 2.3) voorlopig aangeraden om in analyses als ‘worst-case’ 
scenario voor lokale vliegbewegingen buiten het broedseizoen bij veel soortgroepen zeker ook 
rekening te houden met een relatief beperkt uitwijkpercentage van ongeveer 50% (Bureau 
Waardenburg 2005). In bepaalde situaties is mogelijk nog een lager uitwijkpercentage mogelijk, of 
zelfs helemaal geen uitwijkgedrag. Dit zal het geval kunnen zijn bij lange lijnopstellingen waar lokale 
trek in geconcentreerde banen tussen nabijgelegen pleister- en rustgebieden plaatsvindt (Prinsen et 
al. 2004). 
Voor de inschatting van verstoring op lokale trekroutes van bijvoorbeeld eenden en ganzen, zal vanuit 
een ‘worst-case’ scenario juist moeten uitgegaan worden van een barrière-effect waarbij tot ongeveer 
80% of zelfs 90% van de lokale vogels rond het windpark vliegt. Lijnopstellingen (en wellicht ook 
clusters) kunnen niet alleen bij donkere nachten een barrière vormen tussen rust- en 
voedselgebieden, maar ook (gedeeltelijk) tijdens heldere nachten (Spaans et al. 1998). De lengte van 
de lijn en eventuele onderbrekingen (openingen) zullen bepalend zijn voor de betekenis van barrière 
voor de vogels. Bij korte lijnopstellingen zal het barrière-effect doorgaans beperkt blijven omdat de 
vogels niet veel hoeven om te vliegen. Bij lange lijnopstellingen kan dit anders liggen als de vogels 
over grotere afstand moeten omvliegen (Spaans et al. 1998). Zeker bij lokale vaste trekroutes tussen 
bijvoorbeeld twee belangrijke pleister- of rustgebieden, kan daardoor een zware verstoring optreden in 
de corridor tussen die gebieden. Om barrièrewerking te minimaliseren moeten windparken daarom zo 
ontworpen worden dat lange lijnopstellingen voorkomen worden of in bepaalde zones met voldoende 
grote openingen onderbroken worden (Spaans et al. 1998; Lensink et al. 2004; Dirksen et al. 2007). 
De bovenstaande bevindigen leiden tot de vraag welke onderbrekingen in lange lijnopstellingen van 
windturbines noodzakelijk zijn om te voorkomen dat hiermee barrières voor vogels worden gecreëerd. 
Omwille van diverse factoren, zal het bij geplande windparken echter vaak heel moeilijk zijn om het 
uitwijkgedrag correct te voorspellen.  
Natuurlijk blijft ook het probleem van aanvaring. Bij een belangrijke veel gebruikte trekroute kunnen er 
ondanks een gedeeltelijk barrière-effect toch nog een relatief groot aantal aanvaringsslachtoffers 
vallen, afhankelijk van diverse factoren zoals de soorten, de configuratie van de turbines, en 
verschillende omgevingsfactoren. 
 
 
 
 



 24 

2.3. Vleermuizen 
 
Recent onderzoek heeft uitgewezen dat windturbines in sommige omstandigheden ook een belangrijk 
probleem kunnen veroorzaken voor vleermuizen (Ahlén 2003; Arnett et al. 2005; Hötker et al. 2006; 
Hötker 2006; Kunz et al. 2007a, Dürr 2007). Vooral boomrijke berghellingen en andere bosrijke 
gebieden lijken risicolocaties te vormen. Naast een mogelijke verstoring in het jachtgebied en op de 
trekroutes, is er vooral een aanvaringskans voor lokale en doortrekkende vleermuizen. In diverse 
studies werden de grootste aantallen slachtoffers gevonden in de late zomer en het najaar (Rodrigues 
et al. 2008). Onze inlandse vleermuizen vliegen in normale omstandigheden niet (veel) hoger dan 
ongeveer 40m (Palmans 2006), maar er zijn uitzonderingen (zie verder). 
In 2005 werd een uitvoerig rapport gepubliceerd met de resultaten van een pilootstudie bij windparken 
in West-Virginia  (Mounteneer) en Pennsylvania (Meyersdale) in de VS (Arnett et al. 2005). De 2 
windparken tellen samen 64 windturbines. Tijdens het najaar van 2004 (6 weken) werden bij 
systematische dagelijkse controles 660 vleermuizen als aanvaringsslachtoffer gevonden. Met de 
noodzakelijke correctiefactoren voor predatie en zoekefficiëntie komt het totaal aantal slachtoffers 
daar uit op ongeveer 2580 vleermuizen (45 per turbine op 6 weken voor Mountaineer, en 30 per 
turbine op 6 weken voor Meyersdale). Ook in Duitsland zijn bij diverse onderzochte windparken sinds 
1998 al tot 525 vleermuizen als aanvaringsslachtoffer vastgesteld, zonder rekening te houden met 
noodzakelijke correctiefactoren (Dürr 2007). Bij 5 Spaanse windparken in Navarra (368 turbines) werd 
het aantal gesneuvelde vleermuizen na berekening geschat op ongeveer 650 (Lekuona 2001). 
Ondertussen zijn al heel wat meer studies over vleermuizen gepubliceerd. Een vergelijking van de 
studies wijst erop dat in risicogebieden met windturbines relatief grote aantallen vleermuizen als 
slachtoffer worden gevonden telkens als men een gericht onderzoek daarop gaat uitvoeren (met o.a. 
dagelijks zoeken naar slachtoffers).  
 
In sommige gebieden kunnen de aantallen slachtoffers onder vleermuizen zelfs hoger oplopen dan 
vogels. Een meta-analyse van 34 studies in windparken geeft een gemiddelde van 0 tot 134 
slachtoffers per turbine per jaar (Hötker 2006). Er werd ook een statistisch significante relatie 
gevonden tussen het aantal vleermuizen en de hoogte van de turbinemast, rotordiameter en totale 
windturbinehoogte. Als men echter in rekening neemt dat windturbines in bossen meer slachtoffers 
veroorzaken, verdwijnt het effect van turbinehoogte (Hötker 2006). Een significant verschil was 
aanwezig tussen windparken in of nabij bossen en windparken in andere gebieden.   
 
In een analyse van de resultaten bij kleine en grote turbines in Noord-Amerika, werd vastgesteld dat 
de diameter van de wieken (rotors) geen invloed had op het aantal slachtoffers per turbine van 
vleermuizen, maar bij hogere masten werden toch meer slachtoffers gevonden (Barclay et al. 2007). 
 
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 kunnen 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 een frequentiebereik van ongeveer 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 turbines akoestisch kan 
gestoord worden. Dit 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. 2007b, Horn et al. 2008).  
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Vleermuizen blijken ook erg gevoelig voor de grillige luchtdrukwisselingen die aan de uiteinden en 
achterzijde 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). In het betreffende windpark 
(39 turbines van elk 1,8 MW) werden in de periode 15 juli tot 30 september 2007, in totaal 188 verse 
kadavers van vleermuizen verzameld. Ze bestonden in hoofdzaak uit de Noord-Amerikaanse soorten 
Lasiurus cinereus en Lasionycteris noctivagans. De dieren waren kennelijk het slachtoffer geworden 
van de turbines, maar nog niet de helft had uitwendige verwondingen. Wel bleken bijna alle dieren 
(90%) bij autopsie inwendige bloedingen te hebben. Vooral de schade aan de longen, zoals die ook bij 
microscopisch weefselonderzoek werd geconstateerd, was opvallend. In een aantal gevallen was de 
verwonding onmiskenbaar het gevolg van plotselinge drukverlaging. De longen van zoogdieren, en 
dus ook vleermuizen, zijn gevoeliger voor snelle luchtdrukverandering dan die van vogels. Achter de 
snel draaiende turbinewieken kan de omgevingsluchtdruk met wel 5 tot 10 procent terugvallen. In 
1985 is aangetoond dat bruine ratten hierdoor kunnen overlijden.  
Vleermuizen zijn dankzij hun echolocatie normaal uitstekend in staat vaste objecten in het donker te 
vermijden. Het probleem bij draaiende wieken is echter, dat vleermuizen een wiek naar een bepaalde 
richting ontwijken maar dan in aanvaring komen met één van de twee andere wieken. Veel 
vleermuizen trekken ook op relatief grote hoogte over zee langs de kust. Daar kunnen ze gemakkelijk 
slachtoffer worden van de turbineparken die er staan. In het binnenland werden voorlopig de meeste 
slachtoffers gevonden in bossen en op boomrijke berghellingen (zowel plaatselijke als doortrekkende 
vleermuizen). In Vlaanderen is er heel weinig informatie over trekroutes van vleermuizen. 
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3. Inschatting impact op vogels en vleermuizen bij gepland windpark E17 
 
3.1. Inleiding /  randvoorwaarden Vlaamse Omzendbri ef EME/2006/01 
 
In hoofdstuk 3.1.12. van de Omzendbrief EME/2006/01–RO/2006/02 (Vlaamse regering 2006) worden 
voor het plaatsen van windturbines de volgende randvoorwaarden en afwegingskader beschreven 
betreffende het aspect natuur. De overheidsdiensten zijn verplicht deze omzendbrief volledig toe te 
passen. 
 
“De te verwachten effecten op de fauna, in het bijzonder vogels en vleermuizen, worden in 
internationale publicaties als mogelijke bedreiging vernoemd en zijn dus een essentieel element in de 
besluitvorming bij de inplanting van windturbines. Naast de effectieve aanvaring (vogels en 
vleermuizen) kan verstoring optreden die, afhankelijk van de aard van de verstoring en de mate van 
gewenning of van uitwijkmogelijkheid, blijvend kan zijn. 
 
Voor de belangrijke natuurgebieden, waaronder Vlaams Ecologisch Netwerk, speciale 
beschermingszone-habitatrichtlijn en speciale beschermingszone-vogelrichtlijn, andere gebieden met 
belangrijke ecologische waarden (bijvoorbeeld leefplaatsen van beschermde soorten of beschermde 
vegetaties) en natuurreservaten dient een omgevingsanalyse uit te maken welke afstand als buffer 
aangewezen is. Deze afstand kan onder meer bepaald worden afhankelijk van een lokale 
ornithologische analyse of in het geval van een indicatie op significante negatieve effecten op een 
speciale beschermingszone, een algemene beschrijving of een “passende beoordeling” waarbij ook 
rekening wordt gehouden met de omgevingsfactoren. Ervaring leert dat het naar voren schuiven van 
afstandsregels t.o.v. het rotorblad niet steeds relevant is.  
Bovenstaande beoordelingselementen en effecten op vlak van natuur dienen beschreven te worden in 
de lokalisatienota. 
 
De nodige gegevens voor de beoordeling van het project in de natuurtoetsen van het decreet van 21 
oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, zoals gewijzigd, zullen een 
integraal deel moeten uitmaken van de lokalisatienota:  
de algemene natuurtoets (art. 16); 
de verscherpte natuurtoets van het Vlaams Ecologisch Netwerk (art. 26bis) en  
de verscherpte natuurtoets van de speciale beschermingszone in uitvoering van de habitatrichtlijn en 
de vogelrichtlijn (art. 36ter) of te wel de passende beoordeling. 
 
Artikel 16 stelt dat in het geval van een vergunningsplichtige activiteit de bevoegde overheid er zorg 
voor draagt dat er geen vermijdbare schade kan ontstaan door de vergunning te weigeren of door 
redelijkerwijze voorwaarden op te leggen om de schade te voorkomen, te beperken of te herstellen. 
De algemene natuurtoets gaat na of vermijdbare schade wordt veroorzaakt. Vermijdbare schade is de 
schade die kan vermeden worden door de activiteit op een andere wijze uit te voeren (bijvoorbeeld 
met andere materialen, op een andere plaats,…). Er is een sterke consensus dat de locatiekeuze voor 
windturbines van doorslaggevend belang is bij het vermijden van een nadelige impact op soorten. 
Broedgebieden, pleister- en rustgebieden en belangrijke trekroutes van beschermde, bedreigde, 
kwetsbare of zeldzame soorten, moeten in toepassing van het voorzorgsprincipe dan ook vermeden 
worden voor de inplanting van windturbines. 
 
Artikel 26bis stelt dat een overheid geen toestemming of vergunning mag verlenen voor een activiteit 
die onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur in het Vlaams Ecologisch Netwerk kan 
veroorzaken. De verscherpte natuurtoets van het VEN gaat na of onvermijdbare en onherstelbare 
schade wordt veroorzaakt. Onvermijdbare schade is de schade die men hoe dan ook zal veroorzaken, 
op welke wijze men de activiteit ook uitvoert. Schade is onherstelbaar indien ze op de plaats van 
beschadiging niet meer kan worden hersteld met een kwantitatief en kwalitatief gelijkaardig habitat als 
deze die er voor de beschadiging aanwezig was.  
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Art. 36ter §3 stelt dat als een activiteit (of een plan of een programma) een betekenisvolle aantasting 
van de natuurlijke kenmerken van een speciale beschermingszone kan veroorzaken dat deze activiteit 
aan een passende beoordeling moet worden onderworpen (= de verscherpte natuurtoets). De 
goedkeuring van de vergunning, het plan of programma kan slechts gebeuren indien de uitvoering 
ervan geen betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken kan veroorzaken, eventueel door 
het opleggen van voorwaarden.  
 
In dit kader zijn vragen als: Veroorzaakt het project effecten rekening houdend met de 
omgevingsfactoren ? Zijn deze effecten nadelig, dus wordt er schade veroorzaakt? Is deze schade 
vermijdbaar? Is deze schade verwaarloosbaar ? Is deze schade herstelbaar? Belangrijk  “ 
 
Belangrijk hierbij is dat uit een arrest van 11 april 2006 blijkt dat de Raad van State er strikt op toeziet 
dat in een vergunningsbesluit toepassing is gemaakt van de “natuurtoets” (art. 16, zie boven). Het feit 
dat bijvoorbeeld in geval van speciale beschermingszones (Vogel- en Habitatrichtlijngebied) 
toepassing moet worden gemaakt van de “habitattoets” (=met “passende beoordeling”, art. 36ter), 
verhindert geenszins dat ook de (minder vergaande) natuurtoets bij vergunningsverlening bij speciale 
beschermingszones moet worden toegepast. Ook indien na de uitvoering van de passende 
beoordeling zou blijken dat een activiteit geen betekenisvolle schade kan impliceren aan de betrokken 
habitats en soorten van een speciale beschermingszone, dan kan een vergunning voor deze activiteit 
dus nog steeds worden geweigerd (of bijkomende voorwaarden worden opgelegd) op basis van de 
natuurtoets, indien sprake is van zogenaamde vermijdbare schade aan de natuur (p. 86 e.v. in  De 
Smedt et al. 2007). 
 
 
3.2. Algemene aanbevelingen op basis van het wetens chappelijk onderzoek 
 
Ondanks alle studies en eventuele mitigerende maatregelen, is de locatiekeuze nog steeds de 
belangrijkste methode om de impact te beperken. Dit moet dan ook de eerste fase zijn bij het plannen 
van nieuwe windturbinelocaties.  
Afhankelijk van de functie van het gebied (bv. industriegebied vs. open gebied),  het belang voor de 
fauna, en mogelijke alternatieven, kan eventueel geopteerd worden voor een andere methode zoals 
een aanpassing van de configuratie van het windpark (brede opening in lijnopstelling, etc.) of 
compenserende maatregelen (zie meer info in Everaert 2008b). 
 
Algemeen kan worden gesteld dat de onderzoeksresultaten in het binnen- en buitenland tot de 
aanbeveling leiden om nieuwe windturbineparken niet nabij belangrijke broed-, pleister-, rust- en 
doortrekgebieden van vogels en vleermuizen te plaatsen (Langston & Pullan 2003; Hötker et al. 
2006). Hoewel de mogelijke impact bij geplande windturbinelocaties steeds moet worden onderzocht, 
kan er in een niet onbelangrijk aantal gevallen een gebrek zijn aan gegevens om een betrouwbare 
impact-analyse te maken. Zeker in geval van beschermde natuurgebieden met een hoge waarde aan 
vogels en/of vleermuizen, en gebieden die voldoen aan de criteria om beschermd te worden, moet 
daarom het voorzorgsprincipe gelden. De centrale doelstelling van dergelijke gebieden is het behoud 
van natuur, zonder bijkomende verstorende elementen. Het voorzorgsprincipe kan toegepast worden 
als er op basis van de beschikbare gegevens duidelijke indicaties zijn van een mogelijk belangrijke 
impact. 
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De aanbevelingen van Birdlife (Birdlife International 2005) en deze beschreven in Langston & Pullan 
(2003) en Hötker et al. (2006) geven een goed beeld van deze visie. 
- het vrijwaren van belangrijke gebieden voor beschermde en gevoelige vogels en vleermuizen, zoals 
speciale beschermingszones (Vogelrichtlijngebieden), gebieden die voldoen aan de criteria om als 
speciale beschermingszone te worden afgebakend,  en andere beschermde gebieden zoals 
natuurreservaten.   
- het vrijwaren van belangrijke lokale en seizoenale trekroutes. 
 
Een strategische planning op regionaal, nationaal of zelfs internationaal (offshore) niveau is zeker 
noodzakelijk. Op basis van informatie zoals het windaanbod, bewoning, beschermde en andere 
gevoelige gebieden, trekroutes enz. kan men dan komen tot een aantal geselecteerde potentiële 
locaties voor windparken. 
 
3.3. Provinciaal beleidskader windturbines Oost-Vla anderen 
 
Op 15 oktober 2008 werd het ontwerp Herziening Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan ‘Toevoegen 
Provinciaal Beleidsplan voor Windturbines’ door de Provincieraad van Oost-Vlaanderen voorlopig 
vastgesteld (Provincie Oost-Vlaanderen 2008). Het openbaar onderzoek daarvoor loopt nog tot 2 
maart 2009. Er werden in het provinciaal beleidskader windturbines op basis van ruimtelijke 
afwegingscriteria verschillende ‘zoekzones’ aangeduid voor windturbineparken. In dit kader werd door 
de provincie aan het INBO gevraagd om het aspect avifauna in het beleidskader uit te werken. De 
voorlopige zoekzones (2-de fase) werden hierbij onderworpen aan een richtinggevende globale 
ornithologische analyse (3-de fase) waarbij 4 gradaties werden toegekend, gaande van “waarschijnlijk 
weinig effect/geen of weinig zandvoorwaarden” tot “zeker effect/niet aangeraden, of randvoorwaarden” 
(Figuur 7, meer info: zie Everaert 2008a). Op die manier kan verder gezocht worden naar goede 
inplantingslocaties die zo weinig mogelijk (aanvaardbare) negatieve impact zullen veroorzaken op de 
natuur. 
 
De analyse van het INBO werd integraal overgenomen in het ontwerp van beleidskader. Hierbij dient 
wel opgemerkt, dat er in de kaart van het ontwerp beleidskader een 5-de gradatie (“gemengde zone of 
ontbrekende gegevens”) werd toegevoegd, omwille van het feit dat er na de adviesprocedure nog 
enkele bijkomende potentiële zoekzones (randzones) werden opgenomen. Er was hiervoor geen tijd 
om een nieuwe analyse te vragen aan het INBO. Een gevolg was ook dat daardoor ook enkele zones 
waarvoor reeds een INBO analyse werd verricht, mee in die 5-de gradatie van het ontwerp terecht 
kwamen. Zo zit ook de zone van de huidig geplande windturbines nr. 10-13 (trekroute) in die 5-de 
gradatie, hoewel dit gebied wel al werd behandeld in de analyse van het INBO. Als men de zone in 
detail bekijkt (“gemende zone”: gegevens zijn digitaal wel beschikbaar in de provincie en in het INBO), 
valt het gebied waar de windturbines nr. 10-13 in gepland worden, binnen het rode gebied, m.a.w. 
“niet aangeraden” (Figuur 8, zie ook uitleg in tekst ontwerp zelf). Dit zal ook zo blijven in een komende 
aanpassing van het ontwerp provinciaal beleidskader. 
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Figuur 7: Zoekzones voor windturbines in Oost-Vlaanderen: derde fase van provinciaal beleidskader met globale 

afweging voor het aspect avifauna. Meer info, zie Everaert (2008a). 
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Figuur 8. Zoekzones voor windturbines in Oost-Vlaanderen: derde fase van provinciaal beleidskader met globale 

afweging voor het aspect avifauna. Detail Lokeren-Dendermonde. Zie ook legende figuur 7. 
 
 
 
3.4. Officieel beschermde gebieden 
 
De geplande zoekzone voor windturbines ligt niet binnen Vogelrichtlijngebied en/of officieel 
beschermde natuurgebied, maar thv. de 4 meest oostelijk geplande windturbines (nr. 10-13)  is er wel 
uitwisseling (dagelijkse trek) tussen beschermde gebieden. Dit betreft een belangrijke trekcorridor. 
Een impact op de vogels langs de trekroutes, is ook een impact op de beschermde gebieden waarin 
ze verblijven. Voor mogelijke effecten op deze gebieden verwijzen we naar de volgende hoofdstukken. 
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3.5. Aanvaringsaspect vogels  
 
In de zone thv. de 4 meest oostelijk geplande windturbines (nr. 10 tot 13), zijn relatief veel dagelijkse 
vliegbewegingen van eenden, meeuwen en Kieviten, en seizoenale trek van diverse soortgroepen 
(Figuren 4 en 5). Vooral voor de eenden gaat het hier om een belangrijke trekcorridor die uniek is in 
de regio. Hieronder volgt op basis van de beschikbare meest actuele wetenschappelijk gegevens een 
globale kwantitatieve inschatting van het aantal aanvaringsslachtoffers onder lokale vogels in die 
sector (Tabel 10).  
 
Meeuwen (vooral Zilvermeeuw) 
 

Voor het aantal overvliegende kleine en grote meeuwen is een gemiddelde (als ondergrens) en 
maximumwaarde (als bovengrens) genomen die tijdens de avond (incl. schemering) werd vastgesteld 
op de verschillende veldbezoeken in 2002 en 2007/2008 (x2 voor heen- en terugtrek) met een 
geschatte aantalsreductie van 25-50% na het plaatsen van windturbines (gedeeltelijk barrière-effect, 
zie 2.2). Er was weinig verschil in het aantal kleine meeuwen (vooral Kokmeeuw) en grote meeuwen 
(Zilvermeeuw). Het totaalaantal werd derhalve in 2 gesplitst. Voor de aanvaringskans van kleine 
meeuwen werd een waarde van 1 op 5200 genomen, en voor grote meeuwen 1 op 1200 (=gevonden 
waarden voor kleine een grote meeuwen vliegend op windturbinehoogte aan het bestaande windpark 
met grote turbines (1800 kW) langs de Kleine Pathoekeweg in Brugge).  
 
Eenden 
 

Voor het aantal overvliegende eenden werd omwille van de nachtelijke activiteit (zelfs met de 
nachtkijker onmogelijk volledig te tellen) het gemiddeld aantal pleisterende en rustende 
Wintertalingen, Smienten en Slobeenden in het Molsbroek genomen (= “andere eenden” in Tabel 10) 
en voor de Wilde Eenden  1/4 van het gemiddeld vastgesteld aantal in het Molsbroek, telkens x2 voor 
de heen- en terugtrek, met een geschatte aantalsreductie van 50-80% na het plaatsen van 
windturbines (slechts gedeeltelijk barrière-effect, zie 2.2). Het gemiddeld aantal slaat op het 
gemiddelde van de vastgestelde maxima in de verschillende winterperiodes. Variaties binnen de 
winterperiode komen voor, maar omwille van het feit dat het getelde aantal in het Molsbroek zeker 
voor Wintertaling, Smient en Slobeend onderschat is (zie 1.2.2) en omdat er hierbij geen rekening is 
gehouden met afzonderlijke maximumaantallen per winterperiode, is het zeker noodzakelijk om met 
deze cijfers te werken voor een volledige winterperiode.  
 

Voor de aanvaringskans van eenden werd de waarde genomen uit het onderzoek in Nederland (1 op 
1100 voor nachtelijke vliegbewegingen op windturbinehoogte; Winkelman 1992a+b). Voor meeuwen 
werd bij lijnopstellingen van grote windturbines in vergelijking met kleine turbines een gelijkaardige tot 
iets hogere aanvaringskans vastgesteld (details zie 2.1. en meer in Everaert 2008b). De 
tussenafstand van de geplande windturbines nr. 10-13 is iets meer dan normaal nodig bij dergelijke 
types. De resultante zal ongeveer een gelijkaardige aanvaringskans zijn. In toepassing van het 
voorzorgsprincipe moet daar alleszins ook voor eenden rekening mee gehouden worden. Bij lange 
lijnopstellingen, een geconcentreerde vaste trekroute, en de directe nabijheid (relatief) van pleister- en 
rustgebieden van watervogels, moeten we bovendien ook rekening houden met een mogelijke situatie 
waarbij geen of weinig vogels uitwijken (Prinsen et al. 2004). Dit kan zeker ook het geval zijn voor de 
eenden op de trekroute langs de E17. Het Molsbroek en Donkmeer/Berlarebroek liggen relatief 
dichtbij de E17. Omvliegen in een grote onnatuurlijke bocht langs de oostelijke hoek, lijkt geen 
normale optie voor de eenden. Omwille van de jarenlange directe (rechtlijnige) trekroute en het feit dat 
de vogels zo weinig mogelijk energie willen verbruiken, moeten we ook rekening houden met weinig of 
zelfs geen uitwijkgedrag. Dit is niet verwerkt in tabel 10. 
 
Natuurlijk kunnen de eenden wel lager of hoger proberen vliegen, maar op dergelijke korte afstand is 
dit zeker niet als regel te verwachten. Vooral de Wintertalingen, Smienten en waarschijnlijk ook 
Slobeenden en een deel van de Wilde Eenden vliegen momenteel vooral op rotorhoogte voorbij, 
waardoor de echte aanvaringskans nog hoger kan oplopen dan deze op “windturbinehoogte “ (1 op 
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1100, gebruikt in Tabel 10). Bij meeuwen is bijvoorbeeld vastgesteld dat de aanvaringskans van de op 
rotorhoogte overvliegende vogels beduidend hoger was dan de aanvaringskans van op 
windturbinehoogte (incl. onder rotoroppervlak) overvliegende vogels, wat uiteraard logisch is (zie 2.2 
en Everaert 2008b). 
 
Achtergrondverlichting door de lichten van de E17 (of deels industriezone), kan mogelijk een iets 
lagere aanvaringskans veroorzaken, maar dat is helemaal niet zeker. Bovendien werd aangetoond dat 
dagactieve lokale vogels ook een relatief grote aanvaringskans kunnen hebben (zie 2.2, Everaert 
2008b, Krijgsveld et al. 2008) en daarom kan vanuit het voorzorgsprincipe geen rekening worden 
gehouden met een onzekere lagere aanvaringskans door achtergrondverlichting. De factor 
vlieghoogte (waarschijnlijk groot deel van eenden op rotorhoogte overvliegend) en het feit dat in de 
berekening in tabel 10 geen rekening werd gehouden met de mogelijkheid dat quasi geen eenden 
rond de lijnopstelling zullen vliegen, kan er bijkomend voor zorgen dat de hier toegepaste 
aanvaringskans in werkelijkheid hoger is, waardoor de resultante samen met een eventueel positief 
effect door achtergrondverlichting in het beste geval weer neutraal zal uitkomen. 
 

 Overvliegend per 
dag 

- x % door uitwijken 
 

Overvliegend per winter* 
- x % door uitwijken 

Aanvaringsslachtoffers  
per winterperiode 

kleine meeuwen -25% 225-675 41175-123525 8-24 
kleine meeuwen  -50% 150-450 27450-82350 5-16 
grote meeuwen -25% 225-675 41175-123525 34-103 
grote meeuwen -50% 150-450 27450-82350 23-69 
Wilde Eend    -50% 376 68808 63 
Wilde Eend    -80% 150 27450 25 
andere eenden   -50% 572 104676 95 
andere eenden   -80% 229 41907 38 
 
Totaal lokale vogels  bij max. uitwijken 
Totaal lokale vogels bij gem. uitwijken (grijze opvulling) 

 
91-148 

200-285 
(= 50-71 per turbine) 

Tabel 10. Berekend aantal aanvaringsslachtoffers van meeuwen en eenden bij eventuele windturbines 
(lijnopstelling) in de meest oostelijke sector (windturbines 10 tot 13) met belangrijke dagelijkse trekroutes.  

* berekend voor 183 dagen (=6 maand) voor winter- en doortrekperiodes wanneer de meeste vliegbewegingen 
zich voordoen. In de berekening werd geen rekening gehouden met een mogelijke situatie waarbij geen of 

weinig eenden uitwijken voor de lijnopstelling (zie uitleg tekst). 
 
 

Een waarde van 91-148 of waarschijnlijk zelfs 200-285 aanvaringsslachtoffers van lokale vogels bij de 
4 meest oostelijk geplande turbines in de winterperiode (ongeveer 50-71 per turbine), is zeker 
significant hoog te noemen in vergelijking het de waarden op andere bestaande locaties. Bovendien 
werd hier nog geen rekening gehouden met de rest van het jaar. 
 
Vooral het aantal eenden is van groot belang, aangezien het hier gaat om vogels uit de beschermde 
natuurgebieden (incl. Vogelrichtlijngebied). Met ongeveer 63 Wilde Eenden en 95 Wintertalingen, 
Smienten en Slobeenden per winterperiode (bij gemiddeld 50% uitwijking), zou dit betekenen dat per 
winterperiode mogelijk respectievelijk 4% en 16% van de eenden uit het Molsbroek in aanvaring kan 
komen indien de geplande windturbines nr. 10 tot 13 geplaatst worden. Zelfs bij maximale uitwijking 
(80%, zie Tabel 10), zou dit nog 1,6% voor Wilde Eend en 6,6% voor de andere meer zeldzame 
eenden betekenen. 
Dit is zeker een betekenisvolle negatieve impact op de lokale populatie in het Vogelrichtlijngebied. Het 
kan uiteraard ook iets minder zijn, maar gezien de belangrijkheid van het gebied moeten we rekening 
houden met deze mogelijke impact. 
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Figuur 9 geeft een beeld van het aanvaringsrisico voor vogels langs de E17, vooral op basis van de 
beschikbare gegevens van lokale trekroutes en de analyse van aanvaringskans. De sector met een 
“hoog aanvaringsrisico” (rood) moet gemeden worden voor het plaatsen van windturbines. Deze te 
mijden sector komt ook overeen met de “niet aangeraden” (rode) zone voor het provinciaal 
beleidskader windturbines (zie uitleg en kaarten in 3.3). De 4 meest oostelijk geplande windturbines 
(nr. 10-13) vormen een te groot risico voor vogels. 
 
In de sector met matig aanvaringsrisico zijn windturbines wel aanvaardbaar maar dan zeker met 
voldoende tussenruimte (een dubbele lijn kan onderzocht worden), en in de sector met laag 
aanvaringsrisico zijn geen belangrijke problemen te verwachten en is een dubbele lijn (aan beide 
zijden van de E17) ook mogelijk. 
 
Het aanvaringsaspect voor overige soortgroepen zoals steltlopers (Kievit) en zangvogels (zowel niet-
broedvogels als broedvogels) is moeilijk in te schatten, maar zal vermoedelijk nog relatief beperkt 
blijven. Voor de Kievit zal tijdens de winter- en doortrekperiodes toch een kleine of matige 
aanvaringskans optreden langs alle geplande windturbines, omwille van de groepjes pleisterende en 
rustende vogels in de nabijheid. In totaal kunnen er per jaar van andere lokale vogels nog enkele 
slachtoffers bijkomen, verspreid over alle turbines.  
 
Het aantal aanvaringsslachtoffers onder seizoenale trekvogels is moeilijk in te schatten. Gezien de 
kleine tot matige stuwtrek ter hoogte van de meest oostelijk geplande turbines, verwachten we ook 
daar nog enkele tot enkele tientallen slachtoffers per jaar.  
 

 
Figuur 9. Aanvaringsrisico voor vogels (vnl. eenden, meeuwen, Kievit). Indeling in sectoren van “laag”, “matig” 
en “hoog” aanvaringsrisico. De rode zone (hoog) komt overeen met de rode “niet aangeraden” zone voor het 

ontwerp provinciaal beleidskader windturbines (Figuur 8).  
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3.6. Verstoringsaspect vogels  
 
Broedvogels 
 

Voor de verstoring van broedvogels, verwachten we dat de impact nog relatief beperkt (aanvaardbaar) 
zal blijven in de hele zoekzone. Er zal wel binnen een afstand van ongeveer 150m een impact kunnen 
optreden op o.a. broedende Kieviten.  
 
Pleisterende en rustende vogels buiten het broedsei zoen 
 

Aangezien de geplande windturbinelocatie langs de E17 op meer dan 800m ligt van de belangrijke 
pleister- en rustgebieden van watervogels, verwachten we daarvoor geen “directe” verstoring in de 
gebieden. Voor de groepjes pleisterende Kieviten in de directe nabijheid van de E17, zal wel matige 
verstoring optreden tot binnen een paar honderd meter van de windturbines. 
 
Verstoring tijdens lokale of seizoenale trek (barri ère-werking) 
 

Indien de eenden maximaal zullen uitwijken (80%), zal de verstoring op de belangrijke trekcorridor thv. 
de meest oostelijk geplande windturbines nr. 10-13 groot zijn. Als een kleiner aantal gaat uitwijken 
(50% of minder), kan het verstorend effect op de trekroute nog steeds van wezenlijk belang zijn. Het 
gaat hier immers zeker voor de eenden om een geconcentreerde vaste trekroute die al jarenlang 
hetzelfde patroon heeft. Omwille van het feit dat de vertrek- en aankomstpunten van de eenden 
(Molsbroek – zuidelijke gebieden) relatief dichtbij liggen, zou een (gedeeltelijk) barrière-effect alleszins 
ook meer energie kosten voor de vogels. 
 
De impact op seizoenale trekvogels zal ook vooral het grootst zijn thv. de meest oostelijk geplande 
windturbines. Daar kunnen we zeker overdag een belangrijk barrière-effect verwachten. Aangezien 
trekvogels van veraf komen aangevlogen, zal het bijkomend energieverbruik naar verwachting relatief 
beperkt blijven, maar het blijft uiteraard wel een aanzienlijke verstoring van de matige stuwtrek thv. de 
locatie. 
 
 
3.6. Vleermuizen 
 
De impact op vleermuizen is niet in detail te onderzoeken. Aangezien er geen uitzonderlijk grote 
aantallen vliegbewegingen te verwachten zijn thv. de locatie langs de E17 (geen boscomplex of grote 
waterlopen in directe omgeving), zal de impact mogelijk nog relatief beperkt blijven. Hiervoor kan 
echter geen uitsluitsel gegeven worden. 
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4. Bespreking van de localisatienota in bouwvergunn ingsaanvraag 
  
In de localisatienota (incl. bijlage 3 over vogels) van de bouwvergunningsaanvraag beschrijft de 
projectontwikkelaar de mogelijke effecten op vogels aan de hand van een beperkt onderzoek (enkele 
tellingen) in augustus 2008 (in opdracht uitgevoerd door vzw Belora) en enkele referenties met o.a. 
een Nederlandse studie van Bureau Waardenburg naar potentiële windparklocaties in Nederland 
(Prinsen et al. 2004) en een onderzoek (VLEEMO) aan 2 windturbines in de haven van Antwerpen. 
 
Het INBO merkt echter op dat in de localisatienota selectief gebruik werd gemaakt van gegevens. Het 
eerdere richtinggevend INBO advies (INBO.A.2008.36 van maart 2008, Everaert 2008x) is ook in de 
localisatienota vermeld en kort besproken, maar bepaalde data uit die INBO nota worden niet 
helemaal correct in de juiste context weergegeven. 
-In de localisatienota beschrijft men het geschat aantal aanvaringsslachtoffers uit het eerder 
richtinggevend INBO advies, waarbij in het begin van die paragraaf waarden van overvliegende vogels 
worden gegeven na een uitwijkpercentage van 25% en 50%. Het aantal slachtoffers waarnaar 
verwezen wordt, is echter gebaseerd op uitwijkpercentages van 25-50% voor meeuwen en 50-80% 
voor eenden (zie ook gelijkaardige betere detailuitwerking op basis van de meest recente gegevens in 
deel 3.5 van de huidige nota). 
-Men verwijst in de localisatienota naar een analyse van Bureau Waardenburg voor verschillende 
geplande windturbinelocaties in Nederland (Prinsen et al. 2004) waar sprake is van een 
uitwijkpercentage van 80% voor eenden. Dit klopt niet helemaal. In de localisatienota verwijst men 
hiervoor naar de inschatting bij 2 geplande Nederlandse locaties (Maasdijk en Maassluis). In Prinsen 
et al. (2004) ziet men echter dat de lokale vliegroutes op die locaties zich vooral situeren aan de rand 
van de geplande relatief korte lijnopstellingen, dus zeker niet zomaar vergelijkbaar met de huidige 
aanvraag langs de E17. Er worden in Prinsen et al. (2004) nog veel meer locaties besproken. Men 
gaat er van uit dat ook een veel kleiner uitwijkpercentage kan optreden (of zelfs geen), afhankelijk van 
verschillende factoren. Bij een geplande lange lijnopstelling werd bijvoorbeeld ook uitgegaan van een 
situatie met geen of quasi geen uitwijkgedrag waarbij bijna alle eenden tussen de turbines door zullen 
proberen vliegen (Prinsen et al. 2004). Zeker bij lijnopstellingen die quasi loodrecht staan op de 
trekroute (zoals in de huidige aanvraag het geval) is een lager uitwijkpercentage mogelijk van 50% of 
zelfs minder, vooral tijdens de meer heldere nachten. De uitgebreide uitleg hierover is terug te vinden 
in deel 2.2. en 3.5 (zie ook Everaert 2008b). Ook in een recentere nota van Bureau Waardenburg 
verwijst men naar een mogelijk uitwijkpercentage van 50% voor inschattingen van het aantal 
aanvaringsslachtoffers (Bureau Waardenburg 2005). 
Bovendien is de situatie in bepaalde regio’s in Nederland niet zomaar vergelijkbaar met Vlaanderen. 
De betreffende trekroute thv. de geplande windturbines nr. 10-13 langs de E17, betreft één van de 
weinige belangrijke trekcorridors in Oost-Vlaanderen en is zelfs uniek in de regio. 
 

Voor de verdere analyse (op basis van aantallen na x% uitwijking) met toepassing van de 
aanvaringskans, verwijzen we naar deel 3.5 in deze huidige nota. In deze analyse staat bijvoorbeeld 
ook nadere informatie over achtergrondverlichting en andere factoren.  
 
In de localisatienota gaat men niet dieper in op de effecten voor eenden, maar maakt men wel 
melding van een telling door vzw Belora in augustus 2008 langs de E17 (in opdracht van de 
projectontwikkelaar). Dat is het enige onderzoek van de projectontwikkelaar ter plaatse. De 
projectontwikkelaar geeft in de localisatienota aan, dat hun document nog kan verfijnd worden met 
bijvoorbeeld bijkomende tellingen en nieuwe informatie. Het INBO merkt op dat voor een dergelijke 
risicolocatie (impact op speciale beschermingszones) op z’n minst gegevens van verschillende jaren 
noodzakelijk zijn voor een analyse, waarbij moet uitgegaan worden van een “worst-case” scenario. In 
de huidige INBO nota zijn gegevens van verschillende jaren verwerkt. Aangezien de telling door vzw 
Belora in augustus 2008 bovendien niet in de winterperiode was, werden toen voornamelijkl wat 
meeuwen gezien. Die periode werd zelfs niet meegerekend in het INBO analyse (zie Tabel 10 voor 
winterperiode). Uit die augustus-telling van vzw Belora blijkt dat “de meeste” meeuwen lager dan 50m 
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over de E17 zouden vliegen. Dit kan best op dat moment zo geweest zijn, maar bemerk dat de 
aanvaringskans in tabel 10 van deze INBO nota, de waarde is voor vogels die op “windturbinehoogte” 
vliegen, maw. dus ook onder het rotorvlak. We schatten in dat er buiten de broedperiode een 
gelijkaardige hoogteverdeling zal zijn tussen de E17 locatie en de onderzochte bestaande locatie met 
grote turbines in Brugge waarvan de aanvaringskans werd gebruikt. Dit veranderd in wezen dus niets 
aan de INBO analyse. De aanvaringskans van vogels die enkel op rotorhoogte vliegen, is bovendien 
beduidend hoger (zie 2.2 en analyse in 3.5 van de huidige nota). 
Het onderzoek van Fortech studie (in opdracht van VLEEMO) aan 2 grote windturbines in de haven 
van Antwerpen, waarvan ook sprake is in de localisatienota, kan ook niet zomaar veralgemeend 
worden. Er zijn diverse factoren die lokaal heel belangrijk zijn. Aan de locatie in Antwerpen vliegen 
tijdens het broedseizoen quasi alle meeuwen inderdaad heel laag omwille van de directe nabijheid 
van een broedkolonie. Ook het resultaat van deze locatie is mee besproken in het uitvoerig rapport 
van Everaert (2008b). 
 

5. Besluit 
 
Er is een sterke consensus dat de locatiekeuze voor windturbines van doorslaggevend belang is bij 
het vermijden van een nadelige impact op soorten. Broedgebieden, pleister- en rustgebieden en 
belangrijke trekroutes van beschermde soorten, moeten in toepassing van het voorzorgsprincipe dan 
ook vermeden worden voor de inplanting van windturbines (zie richtlijnen inzake de Natuurtoets, 
weergegeven in Omzendbrief EME/2006/01–RO/2006/02, en internationale aanbevelingen in 
Langston & Pullan (2003), Birdlife International (2005) en Hötker et al. 2006). 
 
Ter hoogte van de 4 meest oostelijk geplande windturbines (nr. 10-13) ligt een belangrijke trekroute 
van vogels. Uit de analyse blijkt dat deze windturbines een hoge negatieve impact kunnen 
veroorzaken op dagelijks overtrekkende lokale eenden. Het gaat hierbij om vogels afkomstig uit 
nationaal tot internationaal belangrijke vogelgebieden waaronder het Molsbroek en 
Donkmeer+Berlarebroek, die ook een officiële bescherming hebben als Vogelrichtlijngebied, VEN, 
Natuurgebied en Reservaat. Zeker voor de eenden kan hier gesproken worden van zeer 
geconcentreerde trek waarvan de trekroute al jarenlang hetzelfde patroon heeft. 
Rekening houdend met een uitwijking van 80 tot 50% (zie toelichting in 3.5), zou het effect door 
aanvaring per winterperiode een extra mortaliteit kunnen betekenen van 1,6 tot 4% voor de Wilde 
Eenden, en 6,6 tot 16% voor de Wintertalingen, Smienten en Slobeenden uit het Molsbroek. Dit is 
zeker een significant negatief effect. 
Voor andere soortgroepen (meeuwen, Kievit, e.a.), zowel tijdens de plaatselijke als seizoenale trek, 
zal er een matig effect door aanvaring kunnen optreden, wat ook niet onbelangrijk is. 
 
Er zijn in Oost-Vlaanderen maar enkele locaties waar nog dergelijk belangrijke lokale trekroutes 
voorkomen, meerbepaald thv. de Bourgoyen-Ossemeersen en kleine gedeeltes in of rond de Gentse 
Kanaalzone, de Kallemoeie in Nazareth, Kraenepoel in Aalter, Donkmeer in Oudenaarde, het 
Linkerscheldeoevergebied, en bepaalde zones langs Schelde en Durme. Voor de regio rond Lokeren-
Zele-Berlare gaat het zelfs om een unieke trekroute. 
 
In de ornithologische analyse (globale afweging) voor het ontwerp van provinciaal beleidskader voor 
windturbines in Oost-Vlaanderen, is de zone met de 4 meest oostelijk geplande turbines (nr. 10 tot 13) 
ook aangegeven als “niet aangeraden”. Er zijn zeker voldoende alternatieve locaties voor die 4 
windturbines. Een alternatieve locatie in de directe nabijheid, kan de noordkant van de E17 zijn op 
grondgebied Lokeren, meerbepaald het nog te ontwikkelen regionaal bedrijventerrein E17/4 en verder 
westelijk, en/of het industriegebied in Zele.     
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Naast het belangrijke aanvaringsaspect, zullen de 4 meest oostelijk geplande windturbines (nr. 10-13) 
ook een matig tot belangrijk verstorend effect kunnen veroorzaken op die belangrijke trekcorridor van 
lokale vogels (vooral de eenden) en seizoenale trekvogels.  
 
Samengevat kunnen we stellen dat de negatieve impact op vogels nog relatief beperkt zal zijn bij de 9 
meest westelijk geplande windturbines (nr. 1 tot 9 in Figuur 9). De 4 meest oostelijk geplande 
windturbines (nr. 10 tot 13) zullen een betekenisvolle aantasting kunnen veroorzaken van de 
natuurlijke kenmerken van de speciale beschermingszones (=Vogelrichtlijngebieden) in de omgeving, 
alsook onvermijdbare en onherstelbare schade aan het VEN, alsook een vermijdbare schade aan de 
natuur (vogels) in alle gebieden (zie richtlijnen uit Omzendbrief EME/2006/01 in 3.1). Vermijdbare 
schade is bijvoorbeeld schade die kan vermeden worden door de activiteit op een andere plaats uit te 
voeren. De term vermijdbare schade is zo op te vatten dat alles in het werk is gesteld om schade aan 
de natuur te vermijden. In het huidige geval betreft dit het mijden van de belangrijke trekroute, wat niet 
is toegepast door de projectontwikkelaar. Het mijden van de trekroute is nochtans perfect mogelijk. 
Het gaat hier immers slechts om een beperkte afstand langs de E17 en er zijn voldoende alternatieve 
locaties. 
 
We verstrekken bijgevolg een positief advies voor de 9 meest westelijk geplande windturbines (nr. 1-
9), en een negatief advies voor de 4 meest oostelijk geplande turbines (nr. 10-13).   
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