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1. Inleiding
VLEEMO en het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen ondertekenden een akkoord voor de
ontwikkeling van een windpark van minimaal 38 windturbines (90 MW). De eerste twee turbines
daarvan werden in 2004 al geplaatst ten noorden van de Zandvlietsluis. De windturbines worden
opgesteld in een gebied van 8.000 hectare op de Antwerpse Rechterscheldeoever en geïntegreerd in de
industriële omgeving. Voor dit project gaat VLEEMO een samenwerking aan met NUON Belgium
(zie www.windaandestroom.be).
In de ‘hypothese van ruimtelijke concepten’ binnen het einddocument van het Ontwerp-Strategisch
plan haven van Antwerpen (rechterscheldeoever) werden schetsmatig al een aantal mogelijke
inplantingsstroken voor windturbines aangeduid (PROVINCIE ANTWERPEN & STUDIEGROEP
OMGEVING, 2004). Daarbij werd uitgegaan van lijnopstellingen (in kamstructuur) die de
hoofdstucturen van de kanaaldokken en R2 accentueren en lijnen die de randen van de haven
markeren in die gedeelten waar dit mogelijk is zonder afbreuk te doen aan de bescherming van
omliggende gevoelige functies. Een detailstudie van mogelijke inplantingsplaatsen werd binnen de
opmaak van het Strategisch Plan niet uitgevoerd, ook de impact op natuurwaarden werd bij deze
oefening nog niet in detail onderzocht. Het NUON-VLEEMO project in opdracht van het
Havenbedrijf is verantwoordelijk voor de volledige uitwerking van de inplantingsplaatsen.
Aangezien windturbines een impact kunnen hebben op natuur en vogels specifiek (zie o.a. LANGSTON
& PULLAN, 2003), dient onderzocht te worden welke gebieden in aanmerking kunnen komen (al of
niet met randvoorwaarden) en welke zijn uitgesloten. Dit kan gebeuren op basis van de geldende
criteria opgesomd in de Omzendbrief EME/2000.01 en overige Vlaamse, Nationale en internationale
richtlijnen en wetten terzake.
In 2001 heeft het Instituut voor Natuurbehoud al een algemeen richtinggevend advies opgemaakt voor
de inplanting van windturbines in het rechterscheldeoevergebied te Antwerpen (EVERAERT et al.,
2001). Ondertussen zijn er nieuwe gegevens binnengekomen en nieuwe ontwikkelingen (ecologische
infrastructuur binnen het strategisch plan van de haven). Het huidige advies moet dus gezien worden
als een vervolg en verdere uitwerking van het algemene advies uit 2001. Voor enkele recent geplande
windturbinelocaties binnen de haven werd ook al een gedetailleerd advies opgemaakt (zie 7.1).

2. Criteria met betrekking tot officieel beschermde gebieden
In de Omzendbrief EME/2000.01 van de Vlaamse regering staan de volgende richtlijnen in verband
met bufferzones rond beschermde natuurgebieden: ‘De te hanteren afstandregel t.o.v. het rotorblad
van turbines geldt 250 m afstand tot natuurgebieden omdat binnen deze straal de zwaarste verstoring
optreedt. In geval van specifieke beschermingsgebieden en/of vogelsoorten, reservaten en/of de
nabijheid van beschermde habitats dient een afstandsregel van 500 tot 700 m gerespecteerd te
worden’ (MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP, 2000A). Alle diensten van het departement
Leefmilieu en Infrastructuur (LIN) zijn volgens Dienstorder LIN 2000/28 verplicht de richtlijnen uit
de Omzendbrief EME/2000.01 strikt toe te passen (MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP,
2000B).
In een aangepaste Omzendbrief (momenteel ter goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse regering, dus
nog niet goedgekeurd) zouden de vaste buffers rond beschermde gebieden weggelaten worden. Een
omgevingsanalyse zal per project moeten uitmaken welke buffer aangewezen is. Verder staat in de
voorliggende Omzendbrief beschreven dat de overheid enkel een vergunning mag verlenen indien er
geen onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur in het Vlaams Ecologisch Netwerk kan
optreden (‘verscherpte natuurtoets’, Decreet Natuurbehoud) en de activiteit (plan) geen betekenisvolle
aantasting van de natuurlijke kenmerken van een speciale beschermingszone (Vogel- en
Habitatrichtlijngebied) kan veroorzaken (‘passende beoordeling’, Decreet Natuurbehoud). Zie ook
bepalingen uit de ‘algemene natuurtoets’ in punt 3 betreffende andere gebieden.
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In toepassing van het art. 14 (zorgplicht) en art. 16 (voorzorgsbeginsel) uit het Decreet Natuurbehoud
(BELGISCH STAATSBLAD, 2002), dient ‘in eerste instantie’ de maximaal aangehaalde buffer van
ongeveer 700 m gehanteerd te worden rond de speciale beschermingszones. Nader onderzoek kan
uitwijzen welke buffers (kleiner/groter) effectief nodig zijn. Het voorzorgsbeginsel wordt bovendien
ook in de internationale richtlijnen betreffende de bescherming van Vogel- en
Habitatrichtlijngebieden vernoemd (EUROPESE COMMISSIE, 2000), alsook in de Vlaamse
Omzendbrief EME/2000.01. In deze laatste staat dat “voor de inplanting van windturbines steeds het
voorzorgsprincipe geldt, zeker ten aanzien van speciale beschermingszones” [zoals
Vogelrichtlijngebied] (MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP, 2000A).
De huidige Vogel- en Habitatrichtlijngebieden en Ramsargebieden zijn weergegeven in figuur 1. Voor
meer informatie verwijzen we naar het eerdere advies uit 2001 (EVERAERT et al., 2001).

Figuur 1. Huidige Vogel- en Habitatrichtlijngebieden en Ramsargebieden.
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In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen werd 5 % ecologische infrastructuur voor de haven van
Antwerpen aangegeven. In het kader van het Strategisch Plan van de Antwerpse haven, werd daarom
een voorstel voor ‘ecologische infrastructuur’ met bestaande en geplande ‘permanente gebieden’ en
‘overige (tijdelijke) gebieden’ opgemaakt (zie figuur 2 ; begeleidende nota daarvoor, zie PROVINCIE
ANTWERPEN & STUDIEGROEP OMGEVING, 2004). Bij enkele permanente gebieden (Kuifeend & deel
Binnenmoeras, Grote Kreek en bufferzones Zandvliet en Berendrecht) moet de finaliteit nog worden
vastgelegd. Het onderzoek definieert ook een aantal verbindingsgebieden naar ligging, status,
doelgroep en noodzakelijke maatregelen.
Het grootste nieuwe permanente gebied zal ten zuiden van Berendrecht ontwikkeld worden
(Opstalvalleigebied: finaliteit reeds vastgelegd), o.m. als compensatie van aantasting in het
Vogelrichtlijngebied thv. De Kuifeend). Nog een nieuw kleiner gebied komt in de lus van de A12 ter
hoogte van de Hoge Maey (Tijsmanstunnel-Oost), als compensatie voor het verdwijnen van een
broedterrein voor Kokmeeuwen en vooral Zwartkopmeeuwen door de uitbreiding van de
containerterminal ten noorden van de Zandvlietsluis.

Figuur 2. ‘Permanente gebieden’ en ‘overige (tijdelijke) gebieden’ binnen het voorstel van
Ecologische Infrastructuur, ontwerp-strategisch plan haven van Antwerpen, update 2006
(begeleidende nota, zie PROVINCIE ANTWERPEN & STUDIEGROEP OMGEVING, 2004).
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3. Criteria met betrekking tot overige belangrijke gebieden
Gebieden die geen specifieke bescherming genieten maar waar wel belangrijke (aantallen) vogels
worden aangetroffen, moeten ook grondig geëvalueerd worden voor het plaatsen van windturbines. In
de Omzendbrief EME/2000.01. (zie hierboven) staat immers dat ook in geval van specifieke
vogelsoorten een afstandsregel van 500-700 m gerespecteerd dient te worden, en dat er “voor de
aanleg van een windturbinepark onderzoek moet gebeuren naar de broedvogelpopulatie, de
pleisterende en foeragerende vogelsoorten met slaap- en voedseltrek en naar de (seizoenale)
trekroutes” (MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP, 2000A).
Ook in de voorliggende aangepaste Omzendbrief staat beschreven dat “de bevoegde overheid er zorg
voor draagt dat er geen vermijdbare schade kan ontstaan (‘algemene natuurtoets’, Decreet
Natuurbehoud). Vermijdbare schade is schade die kan vermeden worden door de activiteit op een
andere wijze uit te voeren (bijvoorbeeld met andere materialen of 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”.
In opdracht van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap – administratie Economie, afdeling
Natuurlijke Rijkdommen en Energie – heeft het Instituut voor Natuurbehoud een
beleidsondersteunende vogelatlas opgemaakt (EVERAERT et al., 2003). De atlas is momenteel
raadpleegbaar op de website van het OC-GIS-Vlaanderen (OC-GIS VLAANDEREN, 2003). De
vogelatlas kan – naast de overige ruimtelijke gegevens uit het Windplan Vlaanderen – als een
belangrijk beleidsondersteunend instrument gebruikt worden voor de inplanting van windturbines in
Vlaanderen. In deze vogelatlas werden naast de officieel beschermde gebieden ook enkele regionaal
tot nationaal belangrijke pleistergebieden voor watervogels aangeduid (zie verder) waaronder ook
binnen de haven, alsook enkele zekere en nog onzekere lokale trekroutes.
Bepaalde buffers rond afgebakende gebieden en trekroutes uit de vogelatlas zijn indicatief
(voorzorgsprincipe), vaak door een gebrek aan nadere gegevens. In het rapport met belangrijke
achtergrondinformatie bij de vogelatlas (EVERAERT et al., 2003) staat beschreven hoe men bepaalde
afbakeningen moet interpreteren. Bij het gebruik van de gepresenteerde gegevens uit de vogelatlas is
dus grote voorzichtigheid geboden. De atlas is opgemaakt aan de hand van de beschikbare gegevens
en kan niet gezien worden als een definitief eindresultaat. Er kunnen zich immers op elk ogenblik
veranderingen voordoen door (1) het beschikbaar worden van nieuwe informatie of (2) het ontstaan of
verdwijnen van vogelconcentratiegebieden, veranderingen in vliegbewegingen, enz. Bruikbare
gegevens over plaatselijke vliegbewegingen zijn voor heel wat gebieden vaak moeilijk te vinden. Als
een bepaald gebied niet op één of andere manier werd aangeduid, wil dit niet zeggen dat er vanuit
ornithologisch standpunt geen problemen zijn te verwachten. De vogelatlas kan dus gebruikt worden
als een eerste indicatie van de gebieden waar het plaatsen van windturbines al of niet problemen kan
veroorzaken, maar in vele gevallen zal nog een aanvullend lokaal onderzoek noodzakelijk zijn, zeker
voor wat betreft mogelijke trekroutes.
Aan de hand van de beschikbare oude en nieuwe gegevens betreffende plaatselijke vogels en
trekroutes, werd daarom in de hierna volgende hoofdstukken getracht een beknopte nadere
beschrijving en kwalitatieve risicoanalyse voor te stellen.
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4. Beschijving huidige toestand
4.1. Pleisterende en rustende watervogels
Pleister- en rustgebieden

Vogels zijn één van de troeven van het Schelde-estuarium. Getijdenrivieren zijn van cruciale
betekenis voor trekvogels, wintergasten en broedvogels. Tijdens de doortrek- en winterperiode
worden in het Schelde-estuarium tot meer dan 150.000 watervogels geteld.
Soort

91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/
2000

2000/ 2001/
2001 2002

1%
norm

Krakeend
++
Wintertaling
Tafeleend
Grauwe Gans ++
Pijlstaart
Kluut
+
Bergeend
Wilde eend

503
5638
368
621
34
147
1243
3996

1941
14.267
4338
1302
864
288
1932
13.749

300
4000
3500
2000
600
700
3000
20.000

823
8493
1091
1677
225
339
1837
5578

934
10.714
1819
2927
310
237
1948
8732

1306
16.262
2175
1466
1040
919
1316
8132

1660
16.372
9870
1431
605
941
2496
10.176

1865
15.906
11.020
2404
786
167
1337
9001

1959
13.090
1617
1732
537
369
1588
5734

2734
18.379
5954
4706
1186
327
2134
8875

2138
15.039
3644
2220
679
709
1679
15.875

3328
27.888
13.579
1888
657
287
1920
12.122

Gem. Max.
overschrijding
5,8
3,7
1,4
1,0
1,0
0,6
0,6
0,5

11,1
7,0
3,9
2,4
2,0
1,3
0,8
0,8

Tabel 1. Maximale aantallen van de meest dominante soorten langs de Zeeschelde in de winters
1991-1992 tot 2001-2002. De gemiddelde en maximale overschrijding op basis van de 1 % norm
uit 1997 wordt weergegeven. De aantallen die de 1 % norm overschrijden zijn vet gedrukt.
Een + na de soortnaam geeft een stijgende populatietrend aan volgens de laatste schatting.
Gegevens: VAN DEN BERGH et al. (2003).

Figuur 3. Pleister- en rustgebieden (slikken/schorren/water) langs de Schelde,
met voor elk deelgebied de som van de vastgestelde maximumaantallen (per soort)
over de laatste 10 jaar (data uit VERBESSEM, 2006).
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Als in een gebied meer dan 20.000 watervogels of meer dan 1 % van de Noordwest-Europese
populatie van een vogelsoort wordt geteld, dan wordt dit gebied beschouwd als zijnde van
internationaal belang. De Zeeschelde zelf (Gent-Zandvliet) is van internationaal belang voor de
Grauwe Gans, Krakeend, Wintertaling, Tafeleend, Pijlstaart en Kluut (VAN DEN BERGH et al., 2003).
In de eerste helft van de jaren negentig gingen de wintermaxima in stijgende lijn. Daarna stabiliseerde
het aantal wintervogels zich op ongeveer 40.000 (Tabel 1). De laatste seizoenen wordt opnieuw een
stijging vastgesteld tot een maximum van bijna 70.000 watervogels. Overige soorten watervogels
zoals duikers, Futen, Aalscholvers, e.a. ... komen slechts in kleine aantallen voor. Het hele complex
aan slikken en schorren in het Schelde-estuarium bezit een Vlaamse, Europese en internationale
bescherming.
Naast de regionaal tot internationaal belangrijke aantallen watervogels in de officieel beschermde
gebieden en langs de Schelde (zie voorgaande pagina’s en EVERAERT et al., 2001), komen er ook
soms regionaal tot nationaal belangrijke aantallen pleisterende en rustende watervogels voor in andere
gebieden zoals de kanaaldokken (Figuur 4).

Figuur 4. Huidige pleister- en rustgebieden voor watervogels in de haven van Antwerpen.
Zie ook figuur 7 in Everaert et al. (2001).
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- Op de grote noord-zuid gerichte dokken B1, B2 en B3 gaat het meestal maximaal om een paar
honderd eenden: voornamelijk Bergeend, Krakeend, Wilde Eend, Smient en Kuifeend (max. 100
vogels per dok). Gedurende strenge winters kunnen op deze dokken tijdelijk soms grotere aantallen
watervogels vertoeven omdat de schepen het water open houden. Op de meer zuidelijke dokken zijn
doorgaans weinig vogels aanwezig (door verstoring, voedseltekort, diepte, geen overslag van eetbaar
graan) behalve aan het Amerikadok. Het Amerikadok is aantrekkelijker voor watervogels o.m.
omwille van de overslag van eetbaar graan. Tijdens strenge winterperiodes werden daar tot 2844
Kuifeenden en 347 Tafeleenden vastgesteld (DEVOS, 2002 ; BENOY, 2003 ; BENOY, 2005).
- Op de Schelde-Rijn verbinding werden grotere aantallen vastgesteld van Grauwe Gans (400),
Kolgans (2800), Smient (456), Wintertaling (122) en Meerkoet (822).
- Op de waterplas Hoge Maey werden de voorbije jaren tot soms internationaal (Krakeend)
belangrijke aantallen watervogels vastgesteld. Deze plas zal echter op korte termijn gedempt worden.
- De Verlegde Schijns is van regionaal belang voor watervogels. In het huidig voorstel van
ecologische infrastructuur voor de haven heeft dit gebied geen permanente status. Op termijn zou het
kunnen verdwijnen.
- Tussen het terrein van BASF en de Zandvlietsluis ligt momenteel een tijdelijk noodbekken voor
baggerspecie (Loswal). Door de aanwezigheid van een waterplas en een slikrand, komen ook daar
soms regionaal belangrijke aantallen watervogels voor. Tijdens een terreinbezoek door de auteur op
10 maart 2005 waren daar tot 320 Smienten, 18 Bergeenden, 12 Kuifeenden, 92 Wulpen (slaapplaats)
en 14 Scholeksters aanwezig. Op deze waterplas werden gedurende de winter ook tot ca. 130
Wintertalingen, 67 Bergeenden, 40 Kluten en minstens enkele tientallen Krakeenden vastgesteld
(PIESSCHAERT, 2005). In de ecologische infrastructuur heeft dit gebied geen permanente status.

Lokale vliegbewegingen

Omwille van de verschillende vogelgebieden langs de Schelde en in de haven, zijn er ook heel wat
plaatselijke dagelijkse vliegbewegingen in en rond de haven (Figuur 5 & 6). Deze lokale trekroutes
zijn doorgaans op windturbinehoogte (wiekhoogte) gesitueerd. Niet alle trekroutes zijn voldoende
gekend, maar het gaat hier voornamelijk om dagelijkse vliegbewegingen van ganzen, eenden,
steltlopers, meeuwen, Houtduiven en Kauwen waarvan de watervogels regelmatig aanwezig zijn op de
internationaal beschermde slikken en schorren langs de Schelde en de overige beschermde
natuurgebieden in de haven. Gezien de verantwoordelijkheid om deze populaties in stand te houden,
dient er bij het plaatsen van windturbines dus zeker rekening gehouden te worden met deze lokale
trekroutes. De figuren 5 en 6 werden opgemaakt op basis van gegevens verzameld door lokale
ornithologen (VANDEWALLE, 2001 ; BENOY, 2005) en door eigen veldwerk van de auteur.
Voedseltrek van watervogels (Figuur 5):
Langs de Schelde zelf zijn er dagelijks (zowel ’s nachts als overdag) vele duizenden vliegbewegingen
van diverse watervogelsoorten. Bekende en minder bekende voedseltrekroutes zijn ook gesitueerd
boven het noordwestelijk deel van het BASF terrein (ganzen, eenden, steltlopers), langs het
sluizencomplex Zandvliet/Berendrecht (eenden, steltlopers e.a. ?), tussen de Kuifeend en de Schelde
(diverse watervogels), aan het sluizencomplex Kruisschans en verder oostwaarts, en soms ook ter
hoogte van het Amerikadok in de zuidelijke haven. Het is duidelijk dat het 2 genoemde
sluizencomplexen een ‘poortfunctie’ bezitten voor vogels uit de omgeving. De eenden op het
Amerikadok (tijdens strenge winters) vliegen bij verstoring hoog op of vliegen mogelijk naar de
Schelde of naar het Noordkasteel.
Vanuit het voorzorgsprincipe (duidelijke indicaties) dient ook rekening gehouden te worden met nog
onzekere en toekomstige dagelijkse verplaatsingen, o.m. omwille van de inrichting van nieuwe
gebieden (binnen de ecologische infrastructuur van de haven (Figuur 2). Wanneer het nieuwe
natuurontwikkelingsgebied (met verschillende waterplassen en moeras) ten zuiden van Berendrecht is
gerealiseerd kan men verwachten dat er uitwisseling zal optreden tussen dit nieuwe gebied en het
meer zuidelijk gelegen natuurreservaat ‘De Kuifeend’ enerzijds, maar ook tussen het nieuwe gebied
en de beschermde gebieden langs Schelde anderzijds. Ook in de zone rond ‘De Kuifeend’ (met oa. het
Vormingsstation, Grote Kreek en Wachtboezems) en verder zuidoostelijk richting Bospolder en Ekers
moeras, kunnen we belangrijke vliegbewegingen verwachten (nu en vooral ook in de toekomst).
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Figuur 5. Lokale dagelijkse voedseltrek van watervogels. Onzekere vliegbewegingen zijn
weergegeven door een stippellijn (bij de meest noordelijke stippellijn-vliegbewegingen rond het
nieuw in te richten gebied ten zuiden van Berendrecht, afhankelijk van toekomstige ontwikkelingen).

Slaaptrek meeuwen, Kauwen en Houtduiven (Figuur 6):
Er is ook heel wat slaaptrek langs de Schelde en in de haven, voornamelijk van meeuwen die van en
naar de grote slaapplaatsen trekken op het Waaslandkanaal (ca. 23000 Kokmeeuwen & 4000
Stormmeeuwen) en ter hoogte van Saeftinghe / Westerschelde (vele duizenden meeuwen vooral grote
meeuwen). Deze trekroutes gaan vooral langs de Schelde, de sluizencomplexen en ten zuidoosten en
noordwesten van de Tijsmanstunnel. In het zuidwestelijk deel van de industriezone Luithagen is ook
een slaappplaats van ongeveer 3000 Kauwen en 1500 Houtduiven. Deze vogels komen ’s avonds
aangevlogen vanuit noordoostelijke richtingen en later tijdens de schemering ook vanuit het meer
noordelijk gelegen reservaat ‘De Bospolder’. Dit reservaat fungeert namelijk als voorverzamelplaats
van ongeveer 2000 Kauwen. Tijdens het veldwerk op 13 januari 2006 vlogen de 2000 Kauwen
(komende van De Bospolder) wel op lage hoogte naar de slaapplaats (10-30 m), in tegenstelling tot de
meeste andere lokale trekroutes waar de vogels normaal hoger vliegen.
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Figuur 6. Lokale dagelijkse slaaptrek van meeuwen, Kauwen en Houtduiven.

4.2. Broedvogels
De belangrijkste broedgebieden in de haven hebben reeds een officiële (toekomstige) bescherming
(zie o.a. Figuren 1 & 2 en EVERAERT et al., 2001). Deze gebieden worden niet verder behandeld.
De Zwartkopmeeuw (Bijlage I soort van de Vogelrichtlijn) kwam de voorbije jaren met uitzonderlijk
grote aantallen tot broeden op het braakliggende terrein tussen het meest noordwestelijke gedeelte van
de Zandvlietsluis en BASF. In 2002 waren daar tot 1.100 broedkoppels aanwezig, meteen dé grootste
broedkolonie die West-Europa ooit heeft gekend (FLAMANT, 2003 ; GORIS, 2003). Er waren op dit
terrein ook broedgevallen van Kokmeeuw (enkele honderden), Geoorde Fuut (enkele), Dodaars
(enkele) en diverse eendensoorten. Door de start van de werken aan de nieuwe containerterminal
werden er in 2003 geen succesvolle broedgevallen van de Zwartkopmeeuw meer vastgesteld. In 2004
waren er terug 195 broedparen aanwezig, alsook enkele honderden koppels Kokmeeuw (FLAMANT,
2004). Het betreffende gebied werd in 2005 verder (gedeeltelijk) ingericht als containerterminal, maar
op het minder geschikte terrein kwamen toch nog 33 koppels Zwartkopmeeuw en enkele honderden
koppels Kokmeeuw tot broeden (FLAMANT, 2006). De vegetatie was er erg schraal met weinig
beschutting tegen hitte en predatie. Het gebied zal tijdens het komende broedseizoen 2006 weer
geschikter zijn voor broedende meeuwen, met meer vegetatie. Door de geplande ontwikkeling van de
containerterminal zou dit broedgebied wel verloren gaan. Als alternatieve locatie werd in het kader
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van het Strategisch Plan van de haven een gebied vastgelegd in de lus van de A12 ter hoogte van de
Hoge Maey (zie Figuur 2). De werken daarvoor liggen tijdelijk stil, de uitvoering is nu gepland tegen
2007 (med. vzw Natuurpunt Antwerpen-Noord).
In het kader van het project '
De Antwerpse Haven natuurlijker'(vzw Natuurpunt) en omwille van de
noodzaak van tijdelijke natuurcompensatiegebieden werd ook een visdieveneiland aangelegd op de
noordwestelijke punt (kant Schelde) van het sluizencomplex Kruisschans (QUICK & SYMENS, 2005).
Het zal afwachten zijn of daar ook effectief Visdieven zullen komen broeden.

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

5. Risico-evaluatie
5.1. Pleisterende en rustende watervogels
Verstoringsaspect

In diverse studies is aangetoond dat windturbines verstoring kunnen veroorzaken onder foeragerende,
rustende en overtrekkende vogels. Er bestaan wel verschillen tussen soorten en soortgroepen in de
afstand en de mate waarin verstoring optreedt. In open gebied ondervinden vooral pleisterende en
rustende eenden, ganzen, zwanen, steltlopers en meeuwen een duidelijk verstorend effect, dit in
tegenstelling tot bijvoorbeeld kraaiachtigen en Spreeuwen. Diverse betrouwbare studies geven de
indicatie dat er nog verstoring kan optreden tot zeker 600 en soms 850 m rond windturbines, vooral
bij watervogels (Tabel 2).
Soort

Zekere verstoring

Mogelijke verstoring
(ook voor grote windturbines)
Wilde Zwaan
Binnen 500 m (60 % afname)
tot binnen 600 m ?
Grauwe Gans
Binnen 300 m (60 % afname)
tot binnen 400 m ?
Kolgans
Binnen 600 m (50 % afname)
tot binnen 850 m ?
Bergeend
?
tot binnen 400 m ?
Krakeend
Binnen 300 m (60 % afname)
tot binnen 400 m ?
Kuifeend
Binnen 150 m (80 % afname)
tot binnen 400 m ?
Tafeleend
Binnen 150 m (80 % afname)
tot binnen 400 m ?
Smient
Binnen 400 m (90 % afname)
tot binnen 600 m ?
Wintertaling
Binnen 300 m (60 % afname)
tot binnen 400 m ?
Wilde Eend
Binnen 300 m (60 % afname)
tot binnen 400 m ?
Pijlstaart
?
?
Overige eenden
Binnen 300 m (60 % afname)
tot binnen 400 m ?
Kievit
Binnen 300 m (60 % afname)
tot binnen 850 m
Wulp
Binnen 500 m (90 % afname)
tot binnen 700 m ?
Goudplevier
Binnen 200 m (gemiddeld)
tot binnen 850 m
Overige steltlopers
?
?
Tabel 2. Verstoring bij pleisterende en rustende niet-broedvogels, op basis van gegevens bij
middelgrote windturbines in open gebieden (WINKELBRANDT et al., 2000 ; WINKELMAN, 1989 ,
1992-d ; VAN DER WINDEN et al., 1999 ; KRUCKENBERG & JAENE, 1999 ; EVERAERT et al, 2002;
HÖTKER et al, 2004).
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Voor de Kievit werd een significante relatie aangetoond tussen de hoogte van de windturbines en de
verstoringsafstand (HÖTKER et al, 2004). Ook bij ganzen en Goudplevier waren de
verstoringsafstanden wat groter bij hogere turbines (maar net niet significant). Meer onderzoek is hier
zeker noodzakelijk. Verdere informatie over het verstoringsaspect is te vinden in LANGSTON &
PULLAN (2003), EVERAERT (2003) en HÖTKER et al (2004).
Om belangrijke verstoring te vermijden raden we op basis van de beschikbare gegevens aan om rond
de meest waardevolle gedeeltes van de nationaal tot internationaal belangrijke pleister- en
rustgebieden in de haven, een buffer te vrijwaren van 400 tot 600 m, al naargelang de functie van het
gebied (verstoring soorten). Voor de overige pleister- en rustgebieden raden we een buffer aan van
ongeveer 50 tot 300 meter. Deze buffers worden in figuur 7 weergegeven als blanco zones (enkel van
toepassing binnen het havengebied). Enkele buffers om verstoring op pleisterende en rustende
watervogels te vermijden: Zandvlietsluis/Berendrechtsluis (50 à 100 m), Galgenschoor (500 à 600 m),
nieuw gebied ten zuiden van Berendrecht (500 à 600 m), De Kuifeend en deel Binnenmoeras (600 m),
Grote Kreek (min. 250 à 300 m), Verlegde Schijns (voorlopig 400 à 500 m), Muisbroek (250 à 300
m), Bospolder (ca. 300 m), schorren Fort St-Filips (500 à 600 m), Amerikadok & Noordkasteel (min.
150 m, best ca. 300 m), overige scheldeschorren rechteroever (ca. 150 m). De buffer rondom de
Verlegde Schijns is van toepassing van zolang dit gebied belangrijk blijft voor watervogels. Rond de
grote waterplas van de Hoge Maey is voor de toekomstige situatie geen buffer aangebracht, aangezien
deze plas op korte termijn zal gedumpt worden.

Aanvaringsaspect

Het aanvaringsaspect kan een belangrijke invloed hebben. Lokale factoren spelen echter een zeer
belangrijke rol. De onderzoeksresultaten van afzonderlijke windparken kunnen daarom niet
veralgemeend worden. Een toenemend aantal windparken betekent ook een extra milieudruk bovenop
de reeds bestaande verstoringsbronnen. In een dichtbevolkte regio als Vlaanderen verlaagt dat de
geschiktheid van de open ruimte voor ecologische functies zoals de aanwezigheid van vogelpopulaties
en het garanderen van regionale en internationale doortrekroutes.
Het aantal vogels dat botst is meestal evenredig met de aantallen die aanwezig zijn in de omgeving
van de windturbines en/of met het aantal overvliegende vogels. De grootte van de windturbines lijkt
een minder belangrijke invloed te hebben. Grote moderne turbines van 1500 kW en meer kunnen
evenveel of zelfs meer slachtoffers maken dan kleinere turbines (Tabel 3 ; EVERAERT, 2003 ;
AKERSHOEK et al., 2005).
Het aantal aanvaringsslachtoffers bij de onderzochte windparken op het land varieert van gemiddeld
enkele vogels per windturbine per jaar tot meer dan 60 vogels per windturbine per jaar (LANGSTON &
PULLAN, 2003). De impact tussen en binnen windturbinelocaties is sterk verschillend. Aan bepaalde
individuele windturbines binnen hetzelfde windpark vallen soms tot meer dan 100 slachtoffers per
jaar.
De vaak selectieve impact door windturbines op bepaalde soorten zorgt ervoor dat we het probleem
niet als marginaal mogen afschilderen. Bekende voorbeelden van slecht geplaatste windparken zijn
Altamont Pass in Californië (VS) en Tarifa en Navarra (Spanje). Het voorkomen van kleinere
aantallen zeldzame soorten in een gebied geeft bovendien niet altijd de garantie voor een laag
aanvaringsrisico. In Duitsland werden tijdens niet-systematische controles in een aantal windparken
sinds 1989 al 17 Zeearenden en 69 Rode Wouwen als aanvaringsslachtoffers vastgesteld, zonder
rekening te houden met bijkomende correctiefactoren (HÖTKER et al., 2004 ; DÜRR, 2006). De
werkelijke cijfers liggen dus hoger. Het is voorlopig niet helemaal duidelijk of de Duitse windturbines
een significant effect veroorzaken op de populaties van deze soorten. Vooral de duidelijk selectieve
impact op bepaalde zeldzame soorten wijst in Duitsland toch op een belangrijk effect, zeker als men
weet dat er voor het voortbestaan en bescherming van soorten zoals de Zeearend soms grote
(financiële) inspanningen worden geleverd.
De vondst van 4 gesneuvelde Zeearenden in de periode augustus-december 2005 onder de 68
windturbines op het eiland Smola in Noorwegen, is op z’n minst ook zorgwekkend te noemen
(FOLLESTAD, 2006).
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Plaats

België (Schelle)
“
(Zeebrugge)
“
(Brugge)
“
(Brugge)
“
(Gent)
Spanje (Salajones)
“
(Izco)
“
(Alaiz)
“
(Guerinda)
“
(El Perdón)
Spanje (Basque Country)
Spanje (Tarifa)
“
(Tarifa)
Engeland (Blyth)
Nederland (Zeeland)
“ (Oosterbierum)
“ (Urk)
“ (Almere)
“ (Waterkaaptocht)
“ (Groettocht)

Aantal
turbines

Type
turbines
(kW)

Aantal
vogels/turbine/jaar

Studieperiode
(jaar)

3
25 (a)
14
7
2

1500
200-600
600
1800
2000

7-18 (gem. 12)
19-24 (gem. 21)
21-35 (gem. 27)
32
2

3
5
4
1
1

33
75
75
145
40
40
190
66
9
5
18
25
10
8
7

660
660
660
660
500-600
650-850
100-150
150-180
300
250
300
300
1650
1650
1650

22
23
4
8
64
5-7
0,45 (b)
0,05 (b)
1,34
2-7
22-33 (c)
15-18 (c)
9
34
19

1
1
1
1
1
3
1
1
2
1
1
1
1
1
1

Referentie

Eigen onderzoek

Lekuona 2001
Onrubia et al. 2002
SEO/Birdlife 1995
Still et al. 1996
Musters et al. 1996
Winkelman 1995
“
Akershoek et al. 2005
“
“

Tabel 3. 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 2 jaren waren er 23 turbines. (b) Dit betreft enkel
het aantal grote vogels. Kleine (zang)vogels werden hier niet nader onderzocht. (c) Deze cijfers
werden berekend op basis van gegevens van verschillende dagen in het voor- en najaar, origineel
voorgesteld als aantal slachtoffers per turbine per dag; de eigenlijke aantallen per jaar kunnen wat
lager liggen.
Op de onderzochte Vlaamse windturbinelocaties werden naast meeuwen en eenden eveneens
zeldzame of minder algemene soorten als aanvaringsslachtoffer vastgesteld, zoals Blauwe Reiger,
Sperwer, Slechtvalk, Torenvalk, Tureluur, Grutto, Scholekster, Houtsnip, Drieteenmeeuw, Visdief,
Grote Stern, Dwergstern, Gierzwaluw en Roodborsttapuit. De meeste slachtoffers zijn doorgaans wel
algemeen voorkomende vogels. In de windparken te Brugge (14 + 7 turbines) en Zeebrugge (25
turbines) komen jaarlijks tot 800 meeuwen in aanvaring (EVERAERT et al., 2002 ; EVERAERT, 2003 ;
EVERAERT 2006). Het hoge aantal aanvaringsslachtoffers onder de broedende sternen aan de
oostelijke havendam te Zeebrugge in 2004 en 2005 (ca. 160 sternen per broedseizoen; zie EVERAERT
(2004) en EVERAERT & STIENEN (in prep.) bewijst echter dat er ook in Vlaanderen problemen kunnen
ontstaan voor zeldzamere soorten.
In tabel 4 worden de berekende aanvaringskansen weergegeven voor enkele soortgroepen bij een
windpark met middelgrote turbines in Nederland.
dag- en nachtsituatie (alle hoogtes) nachtsituatie (alle hoogtes)
Eenden
1 / 2.500
1 / 1.100
Meeuwen
1 / 4.800
1 / 270
Steltlopers
1 / 4.800
1 / 770
Zangvogels
1 / 2.500
1 / 156
Overige soorten
1 / 526
?
Tabel 4. Aanvaringskansen (najaar) te Oosterbierum in Nederland (WINKELMAN, 1992a),
berekend op basis van het aantal overvliegende vogels in vergelijking met het aantal zekere,
zeer waarschijnlijke en mogelijke slachtoffers.
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Verdere informatie over het aanvaringsaspect is te vinden in LANGSTON & PULLAN (2003), EVERAERT
(2003) en HÖTKER et al. (2004).
Om een belangrijke impact door aanvaring te vermijden raden we op basis van de beschikbare
gegevens aan om de directe nabijheid van belangrijke trekroutes zoveel mogelijk te vermijden. De
zones waarin relatief veel vliegbewegingen kunnen voorkomen zijn in figuur 7 weergegeven als
zoekzones met een ‘potentieel risico’. In deze zones is het noodzakelijk om bij elke geplande
windturbinelocatie een gedetailleerdere analyse uit te voeren (zie ook 7.1). In de gebieden met een
potentieel risico kan de configuratie van geplande windturbines eventueel aangepast worden in functie
van de trekroutes. Bij de aanwezigheid van een kleine tot middelgrote trekroute in één bepaalde
richting, kan er bijvoorbeeld geopteerd worden voor een lijnvormige inplanting van turbines, en bij de
aanwezigheid van verschillende trekroutes in diverse richtingen of in geval van nog onzekere
vliegroutes kan er meestal best gekozen worden voor een cluster of kleine lijnopstelling.

5.2. Broedvogels
In het tot op heden uitgevoerde onderzoek zijn er weinig duidelijke aanwijzingen gevonden dat
windturbines een zware verstoring kunnen veroorzaken onder broedvogels. Onderzoekers
veronderstellen dat gewenning en plaatstrouw aan broedgebied hierbij een rol spelen. In SPAANS et al.
(1998) wordt er evenwel op gewezen dat de meeste verrichte studies allemaal gedurende slechts één
tot twee jaar na plaatsing van de turbines plaatsvonden. Het is niet onmogelijk dat de effecten van
verstoring pas goed zichtbaar worden als de aanwezige broedvogels (die vaak een sterke plaatstrouw
vertonen) door sterfte vervangen worden door een nieuwe generatie. Recent nog zijn er
onderzoeksresultaten gepubliceerd waarbij gesteld werd dat een aantal soorten tijdens het
broedseizoen toch enige verstoring kunnen ondervinden tot ongeveer 100 à 200 m (LANGSTON &
PULLAN, 2003 ; HÖTKER et al, 2004).
Door de uitbreiding van de containerterminal zal het broedgebied van de meeuwen ten noorden van de
Zandvlietsluis verloren gaan. In 2006 verwachten we daar wel nog broedende meeuwen. Zolang daar
broedende meeuwen aanwezig zijn, kunnen er geen windturbines geplaatst worden in de directe
nabijheid van de kolonie, vooral omwille van een hoog aanvaringsrisico. De alternatieve locatie
(Strategisch Plan van de haven) in de lus van de A12 ter hoogte van de Hoge Maey (zie Figuur 2) zou
tegen 2007 verder aangelegd worden. In de veronderstelling dat daar ook effectief meeuwen
(Zwartkopmeeuwen) zullen komen broeden, is een voorlopige buffer van ca. 300 m gewenst,
voornamelijk omwille van de kans op aanvaringen met windturbines (zie Figuur 7). Deze buffer kan
in de toekomst nog aangepast worden afhankelijk van de situatie (vliegrichting meeuwen).
Er moet ook rekening gehouden te worden met het visdieveneiland op de noordwestelijke punt (kant
Schelde) van het sluizencomplex Kruisschans. Aan de bestaande windturbines te Zeebrugge is reeds
heel wat informatie beschikbaar inzake de impact op broedende sternen.
Sinds 2004 komen er in vergelijking met de voorgaande jaren veel meer sternen tot broeden op het
sternenschiereiland aan de oostelijke havendam te Zeebrugge. Dit is een rechtstreeks gevolg van de
recente uitbreiding van dit schiereiland. Door het ontbreken van andere alternatieve locaties (op korte
termijn) voor het verdwijnen van geschikte broedgebieden dichter bij de westelijke havendam, kwam
het schiereiland (met toekomstige verdere uitbreiding ervan) als voorlopig beste oplossing naar voor
(COURTENS & STIENEN, 2004). In 2004 kwamen er op het schiereiland 4067 koppels Grote Stern (=
7,18 % internationale populatie), 1832 koppels Visdief (= 2,89 % internationale populatie) en 138
koppels Dwergstern (= 1,22 % internationale populatie) tot broeden. Door het grote aantal broedende
sternen in 2004, waren er bijgevolg ook veel meer dagelijkse vliegbewegingen (voedselvluchten naar
zee en terug) dan in eerdere jaren werd vastgesteld, zowel over de oostelijke als westelijke havendam.
Door de aanwezigheid van windturbines heeft het grote aantal vliegbewegingen (enkele duizenden per
dag, zie EVERAERT (2004)) over de oostelijke havendam in 2004 gezorgd voor een opmerkelijk en
verontrustend aantal aanvaringsslachtoffers onder de sternen. Ongeveer 94 % van de gevonden
sternen (88 % van gecorrigeerd aantal) kwam in aanvaring met de 4 windturbines (400 kW) die direct
grenzen aan het sternenschiereiland. Deze turbines staan ongeveer loodrecht op de vliegroute over de
oostelijke havendam. In de periode eind april tot augustus 2004 werden in totaal 50 sternen als
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slachtoffer vastgesteld, de meeste daarvan (72 %) in juni en juli. Met de noodzakelijke
correctiefactoren voor het beschikbare zoekoppervlak (factor 1,33 tot 9,09 al naargelang standplaats
van de desbetreffende turbine), predatie door roofdieren (factor 1,10), en zoekefficiëntie (factor 1,16
voor turbines langs schiereiland) komt het aantal aanvaringsslachtoffers op ongeveer 168 sternen, of
1,37 per dag. De aanvaringskans van Visdieven en Grote Sternen die de rij windturbines doorkruisten
werd berekend op 1/848 en resp. 1/1130 voor vliegbewegingen overdag op rotorhoogte, en 1/13387
resp. 1/18283 voor vliegbewegingen overdag op alle hoogtes. In 2005 werden gelijkaardige resultaten
gevonden, met in totaal 161 sternen die gedurende het broedseizoen in aanvaring kwamen met de
windturbines (EVERAERT, 2004 ; EVERAERT & STIENEN in prep.).
Sommige Visdieven kwamen in 2004 tot broeden op een minimale afstand van ongeveer 30 m tot de
dichtstbijzijnde windturbine, maar de overgrote meerderheid van de Visdieven, Grote Sternen en
Dwergsternen nestelden op ongeveer 100 m en verder. In 2005 kwamen de meeste Grote Sternen en
verschillende Visdieven tot broeden op een afstand van 50 m en verder. In tegenstelling tot het
aanvaringsaspect blijft het verstoringsaspect dus beperkt voor de sternen.
Aangezien broedende sternen relatief weinig verstoring ondervinden door windturbines, zal een
eventueel verstorend effect door windturbines aan het sluizencomplex Kruisschans ook beperkt
blijven indien er een minimale afstand van ongeveer 100 m behouden blijft tot het potentiële
broedgebied van de Visdieven. Indien er zich een broedkolonie kan vestigen ter hoogte van de sluizen,
dan zullen de meeste Visdieven voornamelijk voedselvluchten ondernemen richting Schelde en terug
en niet of in veel mindere mate in de richting en omgeving van de sluizen. Ook het aanvaringsaspect
kan in dat geval dus beperkt blijven. Het (potentieel) aantal broedende Visdieven zal daar in
vergelijking met Zeebrugge veel lager zijn tot enkele tientallen of mogelijks maximaal een paar
honderd broedparen.

5.3. Seizoenale trekbewegingen
Onderzoek heeft uitgewezen dat windturbines een belangrijk verstorend effect kunnen uitoefenen op
de seizoenale stuwtrek van dagtrekkende vogels (barrière-effect). Langs het plateau ‘Garrigue Haute’
in Frankrijk werd vastgesteld dat 90 % van de overtrekkende vogels een reactie vertoonden op 2
bestaande rijen van windturbines. De reacties bestonden uit het abrupt veranderen van vliegrichting
door in een grote bocht rond het windpark te vliegen, terugvliegen, lager of hoger gaan vliegen,
groepssplitsing, enz. Overvliegende duiven vertoonden een reactie in 99 % van de gevallen, bij
zangvogels was dat 93 %, en bij roofvogels 85 % (ALBOUY et al., 2001). De effecten op de
nachtelijke trek werden niet onderzocht. Er kon worden geconcludeerd om windparken best niet
loodrecht op de trekroute van vogels te plaatsen. Bij relatief korte lijnvormige opstellingen evenwijdig
met de trekrichting kunnen de negatieve effecten nog beperkt blijven. Ook langs Rheinland-Pflatz in
Duitsland werd vastgesteld dat ongeveer 99 % van de voorbijvliegende trekvogels een reactie
vertoonden. De meeste vogels vertoonden een reactie door een grote bocht te maken rondom de
turbines (of zelfs terug te vliegen). De meeste hielden daarbij een minimale afstand van ongeveer
1.000 m tot de turbines. De reactieafstanden waren het grootst bij grote vogelsoorten en groepjes
vogels. Overvliegende leeuweriken, vinken, duiven, Kieviten en kleine roofvogels vertoonden een
reactie op ongeveer 1.000 tot 1.500 m van de turbines, grote roofvogels op ongeveer 2.000 m, en
Kraanvogels op ongeveer 3.000 m (RICHARZ, 2002).
In Nederland werd geschat dat ’s nachts ongeveer 1 op 40 (2,5%) op rotorhoogte overvliegende
trekvogels met een windturbine in aanvaring kan komen (WINKELMAN, 1992b). Het aantal vogels dat
botst is doorgaans evenredig met de aantallen die overvliegen en/of aanwezig zijn in de omgeving. De
kans op aanvaringen is het hoogst tijdens de nacht, in de avond- en ochtendschemering en bij slechte
weersomstandigheden. Alhoewel in tegenstelling tot lokale dagelijkse vliegroutes de seizoenale
trekbewegingen doorgaans op een grotere hoogte zijn gesitueerd, worden de grootste vogeldichtheden
bij de nachtelijke seizoenstrek ook regelmatig onder de 150 m vastgesteld (BUURMA & VAN
GASTEREN, 1989). Boven zee vliegen vogels in het algemeen lager dan boven land, maar in beide
landschappen vliegen er grote aantallen vogels zowel onder als boven 150 m (VAN DER WINDEN
et al., 1999). Door de grote hoogte (>100 m) vormen moderne windturbines van 1-2 MW op sommige
locaties dus een gevaar voor seizoenale trekvogels. Van op een afstand lijken de grote windturbines
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niet snel te draaien omdat de basis van de wieken trager draait. De snelheid aan de wiektippen gaat
echter tot 230 km/u (KAATZ, 2002). Het is dan ook niet verwonderlijk dat de meeste
aanvaringsslachtoffers gehalveerd, onthoofd en/of zonder vleugel teruggevonden worden (EVERAERT
et al., 2002). Bij kleine zangvogels is de kans groot dat er zelfs niet veel van over schiet, waardoor de
vindkans dan ook erg laag is.
Algemeen kunnen we wel stellen dat de negatieve effecten op overvliegende seizoenale trekvogels bij
relatief kleine windparken waarschijnlijk nog zullen meevallen (nachtelijke trek vrij gespreid), althans
toch die windparken die niet in belangrijke trekroutes liggen. Belangrijke stuwtrekzones moeten zeker
gemeden worden. Windturbines in de buurt van dergelijke zones kunnen best in een opstelling worden
geplaatst die evenwijdig is met de belangrijkste trekrichting (ALBOUY et al., 2001 ; RICHARZ, 2002).
Er dient wel bemerkt te worden dat het verlichten van de windturbines zelf, vanuit ornithologisch
standpunt ten sterkste wordt afgeraden, zeker in die gebieden met weinig achtergrondverlichting.
Overvliegende vogels kunnen namelijk gevangen raken in lichtbundels, waardoor ze met grote
aantallen te pletter vliegen op de gebouwen en/of andere constructies rondom de lichten. Vooral
tijdens slechte weersomstandigheden (mist, bewolking, regen) vormen sommige lichten een hoge
aantrekkingskracht voor overtrekkende vogels. Ook de relatief zwakke ‘anti-collision’ lichten ten
behoeve van de luchtvaart (die mogelijk ook op sommige grote windturbines moeten geplaatst
worden) kunnen tot meer slachtoffers leiden (BUURMA & VAN GASTEREN, 1989 ; GAUTHREAU &
BELSER, 1999). Dit werd ook bevestigd door de uitzonderlijke vondst van een groot aantal (49)
aanvaringsslachtoffers over slechts 1 nacht onder een tijdelijk verlichte windturbine in Zweden
(KARLSSON, 1983). Het netvlies van een vogeloog is veel gevoeliger voor het rode en infrarode
spectrum dan bij een menselijk oog. Rode lichten kunnen ervoor zorgen dat trekvogels naar de
betreffende lichtbron worden aangetrokken en/of het magnetische kompas van de vogels danig in de
war gebracht wordt met desoriëntatie tot gevolg. Enkele resultaten wijzen uit dat de meeste problemen
te verwachten zijn met vaste en pulserende rode lichten (GAUTHREAU & BELSER, 1999). Momenteel
zijn er echter indicaties 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). Indien het aanbrengen van “anti-collision” lichten noodzakelijk blijkt, dan kan
best aangeraden worden om gedurende de nacht enkel witte stroboscopische lichten te gebruiken, in
een zo klein mogelijk aantal en met een minimum aan intensiteit en aantal flitsen per minuut.

6. Besluit en aanbevelingen
Gezien het internationaal ornithologische belang van heel wat gebieden langs de Schelde, het
voorkomen van bepaalde '
tijdelijke'natuurkernen en de lopende planning rond permanente gebieden
binnen de ecologische infrastructuur in het strategische planningsproces, dient de keuze van
windturbinelocaties op een gepaste manier te gebeuren met de nodige afwegingen op basis van de
beschikbare gegevens en toekomstige planning.
Om een goede inschatting te maken van de impact door nieuwe windturbinelocaties, is een totaalbeeld
nodig van geplande en toekomstige zones voor windturbines in de haven. Zonder een dergelijk
totaalbeeld is het in veel gevallen onmogelijk om zeker voor de risicolocaties een volledige analyse te
maken, en dreigt in toepassing van het voorzorgsprincipe een negatief advies opgemaakt te worden
voor die risicozones.
Op basis van de analyse in deze voorliggende adviesnota worden in figuur 7 zoekzones aangeduid
waarin het plaatsen van windturbines eventueel mogelijk is. De zoekzones met een ‘laag risico’ voor
vogels hebben de beste kansen voor het plaatsen van windturbines. In de meeste gevallen kunnen daar
windturbines geplaatst worden zonder veel bijkomend onderzoek. In de zones met een ‘potentieel
risico’ kunnen eventueel wel windturbines geplaatst worden, maar deze mogelijkheid zal afhangen
van een gedetailleerde analyse, voornamelijk in functie van lokale vogeltrekroutes (zie ook 7.1). Om
een belangrijke impact door aanvaring te vermijden raden we op basis van de beschikbare gegevens
aan om de directe nabijheid van belangrijke trekroutes zoveel mogelijk te vermijden. In de gebieden
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met een potentieel risico kan de configuratie van geplande windturbines eventueel aangepast worden
in functie van de trekroutes. Bij de aanwezigheid van een kleine tot middelgrote trekroute in één
bepaalde richting, kan er bijvoorbeeld geopteerd worden voor een lijnvormige inplanting van turbines,
en bij de aanwezigheid van verschillende trekroutes in diverse richtingen (of in geval van nog
onzekere vliegroutes) kan er meestal best gekozen worden voor een clusteropstelling of een korte
lijnopstelling van turbines.
De blanco zones in de haven zijn voorlopig uitgesloten voor het plaatsen van windturbines omwille
van buffers rondom belangrijke gebieden en/of trekroutes, rekening houdend met de richtlijnen in de
ter goedkeuring voorliggende nieuwe Omzendbrief waarbij variabele buffers mogelijk zijn (zie p.2).
Afhankelijk van de uiteindelijke vastlegging van de ecologische infrastructuur binnen de haven
(Strategisch Plan) en/of op basis van bijkomende ornithologische informatie, kan de afbakening van
bepaalde blanco zones eventueel nog veranderd worden (zie ook uitleg in deel 5).

Figuur 7. Zoekzones voor windturbines in het rechterscheldeoevergebied te Antwerpen: zones met een
laag risico en zones met een potentieel risico op negatieve effecten. De blanco zones in de haven op
rechteroever zijn voorlopig uitgesloten voor het plaatsen van windturbines omwille van noodzakelijke
buffers rondom belangrijke gebieden en/of trekroutes. Detail: zie figuren hieronder.
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7. Huidige plannen voor windturbines in de haven
7.1. Korte-termijnplannen voor nieuwe windturbinelocaties
De onderstaande lijst geeft een beknopte evaluatie van enkele locaties waar op korte-termijn
windturbines worden gepland.
Terreinen BASF (6 windturbines)
Een uitgebreid richtinggevend advies werd opgemaakt voor het hele BASF-gebied (zie EVERAERT,
2003-b). Uiteindelijk werd een aanvraag ingediend voor 6 windturbines in de NO tot O hoek van het
BASF terrein, waarbij volledig rekening werd gehouden met het richtinggevend advies.
Zandvlietsluis / Berendrechtsluis (6 windturbines, nabij 2 bestaande)
Een afzonderlijk advies hiervoor met gedetailleerde analyse werd reeds opgemaakt (zie EVERAERT,
2005). Besluit advies, met update gegevens tot 2006: positief voor de 5 meest noordelijk geplande
turbines op basis van de toekomstige situatie waarbij er geen grote broedkolonie meeuwen meer
aanwezig is ten noorden van de Zandvlietsluis, en het pleister- en rustgebied ten zuiden van de 2
bestaande turbines (noodstort baggerspecie) op termijn verdwijnt of van minder belang wordt voor
pleisterende watervogels. Er werd hierbij aangeraden om de turbines op een zo groot mogelijke
afstand van het noodstort te plaatsen om de impact gedurende de eerste jaren zoveel mogelijk te
beperken. Een voorlopig negatief advies werd opgemaakt voor de 6-de meest zuidelijk geplande
turbine net ten zuiden van de Berendrechtsluis, voornamelijk omwille van lokale trekroutes.
Tijsmanstunnel Oost en West (3 en 5 windturbines)
Een apart advies hiervoor met analyse op basis van de toen beschikbare gegevens werd reeds
opgemaakt (zie EVERAERT, 2003-c ; EVERAERT, 2004-b ; EVERAERT, 2005-b ; JANSSENS, 2004).
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Besluit: Positief voor de turbines aan Tijsmanstunnel West en gedeeltelijk positief voor
Tijsmanstunnel Oost. Voor Tijsmanstunnel Oost werden de 2 meest oostelijk geplande turbines
negatief beoordeeld, voornamelijk omwille van (mogelijk toekomstige) lokale trekroutes.
Kruisschans/Cauwaertsluizen (ca. 7 windturbines)
De geplande windturbines komen nabij de Schelde met enkele ornithologisch belangrijke gebieden. Er
dient ook rekening gehouden te worden met lokale trekroutes (slaaptrek meeuwen, mogelijk ook
voedseltrek watervogels) en een buffer van ca. 100 m tot een potentieel broedgebied voor Visdieven.
Een positief advies voor een eerste windturbine werd reeds opgemaakt (EVERAERT, 2005-c). In de
nabije toekomst worden daar nog ongeveer 6 bijkomende windturbines gepland. Voor de te mijden
buffers verwijzen we naar figuur 7 en bijhorende detailfiguren. Een apart advies daarvoor kan nog
worden opgemaakt.
Luithagen (ca. 11 windturbines)
De geplande windturbines komen net ten zuiden van het Natuurgebied “Bospolder en Ekers Moeras”.
Dit gebied werd onlangs nog erkend als Natuurreservaat. Gezien de ornithologische waarde van het
gebied zowel voor beschermde pleisterende/rustende en broedende soorten (VERSWEYVELD, 2005),
dient een buffer van ongeveer 300 m gevrijwaard te worden tot dit natuurgebied.
Tijdens een terreinbezoek op 13 januari 2006 werd vastgesteld dat er over de industriezone Luithagen
ook slaaptrek voorkomt van Kauwen en Houtduiven (zie uitleg in 4.1) waarvan de slaapplaats in het
zuidwestelijk gedeelte van Luithagen is gesitueerd. Kauwen zijn doorgaans weinig gevoelig voor
aanvaring met windturbines (EVERAERT et al., 2002) maar het is toch noodzakelijk om bij de
inplanting van windturbines in de industriezone Luithagen enigszins rekening te houden met de
vliegbewegingen en de huidige locatie van de slaapplaats. Een apart advies voor deze locatie kan nog
worden opgemaakt.

7.2. Middellange-termijnplannen voor nieuwe windturbinelocaties
Bij de keuze voor bijkomende windturbinelocaties dient rekening gehouden te worden met de
voorliggende adviesnota. In overleg met het Instituut voor Natuurbehoud kunnen op basis van figuur 7
(met bijkomende detail-figuren) nieuwe potentiële locaties voor windturbines worden gezocht. Om
een goede risico-evaluatie te maken van nieuwe windturbinelocaties, is wel een totaalbeeld nodig van
geplande en toekomstige zones voor windturbines in de haven.

Hoogachtend,
Joris Everaert
Wetenschappelijk attaché – Bioloog
Project: “Effecten van windturbines op habitatgeschiktheid met
betrekking tot vogelpopulaties: lange termijn monitoring en adviesverlening”
Tel: 02-558.18.27. Nieuwe e-mail: joris.everaert@inbo.be
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