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AANLEIDING
De Vlaamse overheid heeft beslist dat havengebieden prioritaire gebieden worden voor
de inplanting van windturbineparken. Omwille van belangrijke natuurwaarden binnen of
rond die gebieden, kunnen echter beperkingen of randvoorwaarden gelden. Aangezien
het Antwerpse havengebied op de Linkerscheldeoever grotendeels aangewezen is als
Vogelrichtlijngebied,
was
het
nodig
om
voorafgaandelijk
aan
concrete
inplantingsprojecten, een onderbouwd planningsproces (met afwegingskader) te
doorlopen. Het initiatief voor opmaak van een afwegingskader werd genomen door het
Havenbedrijf van Antwerpen en de Maatschappij voor Grond- en Industrialisatiebeleid
Linkerscheldeoever. Het rapport met afwegingskader werd opgemaakt door studiebureau
Grontmij (Van den Balck & Durinck, 2009) in overleg met o.a. de beheercommissie
Natuur LSO. Een bijhorende passende beoordeling werd in januari 2010 door het
Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) goedgekeurd.
Omwille van de potentiële randeffecten, omvat het projectgebied van de studie uit 2009
naast het eigenlijke havengebied ook enkele randzones. Het rapport bevat in de
eindconclusie een korte- en langetermijnkaart (fase 1 en 2) rekening houdend met o.a.
de tijdelijke natuurcompensatiegebieden. Er werden nog geen keuzes gemaakt voor
concrete inplantingsplaatsen. Het rapport is een dynamisch plan dat indien nodig na
2014 kan aangepast worden. Indien nieuw onderzoek beschikbaar komt (bv.
vogeltellingen, radaronderzoeken) is het ook mogelijk om dit plan bij te sturen in de
periode 2010-2014.
Het rapport bespreekt verschillende zones. Twee types daarvan vereisen nader
onderzoek, de zogenaamde oranje en gele zones (Van den Balck & Durinck, 2009).

VRAAGSTELLING
1. Wat is een geschikte methode om de impact van geplande windturbines op vogels en
vleermuizen in de Waaslandhaven in te schatten?
2. Zijn er tel- en literatuurgegevens beschikbaar voor het uitvoeren van de voorgestelde
onderzoeksmethodologie?
3. Voor welke ‘oranje’ en ‘gele’ zones (met uitzondering van de zones ten oosten van
Kallo-dorp) zijn bijkomende tellingen nodig?
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TOELICHTING

1. Voorstel plan van aanpak en noodzaak bijkomende tellingen
Voor de aanvraag van de oprichting van windturbines in de oranje en gele zones wordt
een uitgebreide nota opgemaakt. Die nota bevat een impactanalyse met effectevaluatie
en is gebaseerd op bestaande gegevens, al dan niet aangevuld met bijkomende tellingen.

1.1 Uitgebreide nota op basis van bestaande gegevens
Voor de meeste neventrekroutes in oranje kleur1 uit Van den Balck & Durinck (2009) kan
een uitgebreide nota opgemaakt worden op basis van bestaande gegevens.

1.2 Uitgebreide nota op basis van bestaande gegevens en bijkomende (ter
plaatse gerichte) tellingen
Voor de trekroutes in gele kleur1+2 uit Van den Balck & Durinck (2009) zijn bijkomende
tellingen nodig. Omdat de natuurcompensatie nog niet volledig uitgevoerd is, werd in die
zones nog geen onderzoek uitgevoerd of zijn er nog teveel onzekerheden over de trek.
Ook voor vleermuiscorridors en de meeste oranje delen van de hoofdtrekroutes 1+3 uit
Van den Balck & Durinck (2009) zijn bijkomende tellingen nodig. Enkele oranje zones die
m.b.t. vogeltrek een belangrijk direct verband hebben met de uitgesloten gebieden en/of
dokken waarop grote aantallen watervogels of meeuwen aanwezig zijn (cfr. zone rond
het Doeldok en de dubbele neventrekroute tussen het Waaslandkanaal en Deurganckdok)
vallen hier ook onder.
Deze zones hebben op basis van de huidige gegevens globaal genomen een groter
belang. Bijkomende tellingen kunnen meer zekerheid bieden over de eigenschappen van
de trekzones.
Tabel 1. Voorstel plan van aanpak per zone. Elke zone is aangegeven met een lettercode. De
ligging van deze zones is weergegeven in figuur 1.
Oranje zones (fase 2)
Uitgebreide nota,
bestaande gegevens

C, D, M, N°
T°

Uitgebreide nota,
bestaande gegevens en
nieuwe tellingen

A°
E, F, G, H, K°, L, O, Q, R
B°, I, J°, S

Gele zones (fase 2)

V°
U°

° = de evaluatie voor enkele gedeeltes van deze zones is enkel mogelijk na voltooiing van fase 2
(verschil fase 1 en 2, zie Van den Balck & Durinck (2009)).

1

fase 1 of 2, afhankelijk van de situatie inzake het gebied en al dan niet daaraan
gekoppelde compensatie.

2

Met uitzondering van gele randzone ’W’ (Figuur 1) die op basis van de huidige gegevens kan
behandeld worden als ‘groene’ zone. Voor deze meest noordelijke kleine rand van de gele trekzone
ten westen van het Groot Rietveld (mogelijke corridor), kan op basis van de huidige gegevens
reeds aangenomen worden dat de effecten beperkt zullen blijven (zoals groen), gezien de ligging
t.o.v. de Zuidelijke Groenzone (Haasop) en industrie.
3
Met uitzondering van de kleine oranje randzone ’P’ (Figuur 1) die op basis van de huidige
gegevens kan behandeld worden als ‘groene’ zone. Voor deze kleine trekzone, als stuk extra buffer
rond de Schelde (hoofdcorridor meeuwen, alsook trek watervogels), kan op basis van de huidige
gegevens reeds aangenomen worden dat de effecten relatief beperkt zullen blijven (zoals groen),
gezien de ligging t.o.v. de Schelde en industrie en de oriëntatie t.o.v. de bocht in de Schelde.
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Figuur 1: indeling van het havengebied in functie van windturbines in het ’fase 2 plan’ (Van den
Balck & Durinck, 2009). Legende: paarse omlijning= havengebied, groen= windturbines mogelijk,
geel en oranje= windturbines mogelijk na onderzoek/met voorwaarden, rood= windturbines niet
mogelijk.

1.3 Bijkomende informatie bij de zones
C/D/M/N: deze zones liggen in een nevencorridor van meeuwen.
T: deze zone is een nevencorridor voor eenden (watervogels) tussen De Kuifeend en het
Doeldok met omgeving. Inschatten van de toekomstige situatie zal hier ook van belang
zijn.
U: deze zone vormt in de toekomst (fase 2) mogelijk een trekcorridor van watervogels
tussen de dokken en de noordelijke natuurgebieden (Doelpolder Noord en omgeving).
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A/V/F: in oranje zone A, in zone V en het zuidelijk deel van zone F (geel en oranje) ligt
100 m buffer als corridor voor vleermuizen (Van den Balck & Durinck, 2009). Zeker
binnen de 100 m van waardevolle vleermuis-habitats is het afgeraden om windturbines
te plaatsen (Everaert et al., 2011). Indien in oranje zone A, gele zone V en het zuidelijk
deel van zone F alsnog windturbines worden gepland, is het van belang minstens
gerichte vleermuistellingen uit te voeren (zie verder).
In de gele zone V ligt ook een mogelijke (nog niet volledig duidelijke) corridor voor
diverse soorten (o.a. roofvogels) tussen het Groot Rietveld en de Zuidelijke Groenzone
(Haasop). Bij de verdere natuurontwikkeling in dit gebied zal de situatie duidelijker
worden.
B/I/J/S: deze zones vormen de rand van hoofdtrekcorridors van watervogels en deels
ook van meeuwen in zowel een gele zone van een mogelijk (bijkomende) belangrijke
trekcorridor tussen de dokken en natuurkerngebieden t.h.v. Doelpolder Noord, als in
oranje zones van reeds bestaande corridors (deels ook verstoring rond dokken). De
mogelijkheid voor windturbines zal grotendeels pas kunnen onderzocht worden na
ontwikkeling van fase 2. Gerichte vogeltellingen zijn aangeraden (zie verder).
E/F/G/H/K/L/O/Q/R: deze zones vormen de rand van een hoofdtrekcorridor van
meeuwen en deels ook van eenden. Ze liggen ook deels langs een slaapplaats van
meeuwen op het Waaslandkanaal. Gerichte vogeltellingen zijn aangeraden (zie verder).
Zone L is deels een dubbele oranje zone (2 nevencorridors) die direct verband heeft met
de grote slaapplaats en/of voorverzamelplaats van meeuwen op het Waaslandkanaal
(rode uitgesloten zone en hoofdcorridor) en Deurganckdok. Gerichte vogeltellingen zijn
aangeraden (zie verder).

2. Methodologie voor tellingen, impactanalyse en evaluatie
De hiernavolgende informatie herneemt delen uit Everaert et al. (2011) en is gebaseerd
op Van der Winden et al. (1998), Prinsen et al. (2004), Everaert (2008a), aangevuld met
expertoordeel. Een overzicht van beschikbare literatuur is terug te vinden in bijlage 1.

2.1 Tellingen van vleermuizen
Tabel 2. Overzicht van de methodologie voor tellingen van vleermuizen (details zie tekst).

Locatie

Materiaal en
methode
Periode
Uitvoerder

Zones A en V en zuidelijk deel van zone F (figuur 1). Het verschil
tussen de huidige situatie (best door tellingen) en toekomstige
situatie (op basis van een inschatting) t.h.v. zone A is zeker van
belang. Op dit moment is het onduidelijk hoe het toekomstige
landschap er zal uitzien t.h.v. die locatie. Zone V en het zuidelijk
deel van zone F zijn sowieso ook risicolocaties. Zie ook
opmerkingen deel 4.
Bat-detector, manuele en automatische metingen.
Minstens 1 zomer + 1 najaar. Eventueel ook 1 lente.
Eén of meerdere vleermuisspecialisten met de nodige apparatuur
(incl. voor automatische metingen).

Waarnemingen met verrekijker (bv. tijdens de schemering) zijn onvoldoende om een
goed beeld te krijgen van de vleermuisfauna in een gebied. Meestal worden hiervoor batdetectoren gebruikt. Dergelijke toestellen vangen de ultrasone geluidsgolven op die de
vleermuizen uitzenden. Op die manier kunnen de meeste vleermuizen ook op genusen/of soortnaam worden gebracht. Eventueel bijkomende informatie tijdens bat-detector
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onderzoek, kan verkregen worden met nachtkijkers en warmtebeeldcamera’s. De
detectiecapaciteit van bat-detectoren is beperkt in afstand. Van op grondniveau is
daardoor geen goede detectie mogelijk van vleermuizen die op rotorhoogte van de
windturbines vliegen (Everaert et al., 2011). In handleidingen voor onderzoek naar
vleermuisactiviteit rond geplande windparken, wordt daarom aanbevolen om naast de
gebruikelijke batdetector-metingen op de grond, ook metingen op grotere hoogte uit te
voeren. Dit kan via een ballon of diverse types masten. (Rodrigues et al., 2008; Natural
England, 2009a+b; DNF-DEMNA, 2010; Hundt, 2011).
Warmtebeeldcamera en radar zijn ook nuttige instrumenten, maar relatief duur in
vergelijking met het gelijktijdig gebruik van meerdere bat-detectors. Het gebruik van
radar voor vleermuisonderzoek is bovendien meestal erg moeilijk door de clutter
(hinderlijke weerkaatsing) van bomen in de directe omgeving (Rodrigues et al., 2008).
De effectiviteit van radar voor vleermuisonderzoek, al dan niet in combinatie met batdetector en/of warmtebeeldcamera, moet nog beter worden aangetoond. Voorlopig
worden bat-detector tellingen aanbevolen (Rodrigues et al., 2008).
In delen 2.1.1., 2.1.2. en 2.1.3. wordt een voorbeeld beschreven van een mogelijk
onderzoek voor een gepland windpark met één of meerdere windturbines in een
risicozone voor vleermuizen, zoals voorgesteld in Everaert et al. (2011). Dergelijke
werkwijze levert een vrij goed beeld op van de vleermuis-activiteit. Dit voorbeeld is een
gereduceerde vorm van het onderzoek zoals beschreven in Rodrigues et al. (2008),
Natural England (2009a+b), DNF-DEMNA (2010) en Hundt (2011).
De exacte tijdsbesteding en methodologie kan per locatie aangepast worden, afhankelijk
van de grootte van het project en het type risico.

2.1.1 Manuele bat-detector metingen op grondniveau
Bij deze methode worden gedurende minstens 1 jaar een aantal punttellingen uitgevoerd
nabij de geplande turbines in risicogebied. De tellingen vinden plaats in april (1x), mei
(1x), in de periode juni tot eerste helft juli (2x), in de tweede helft van juli (1x),
augustus (2x), september (2x) en in de eerste helft van oktober (1x). De tellingen in de
periode 15 juli - 15 oktober zijn essentieel, aangezien dit de periode is waarin in Europa
ook de meeste aanvaringsslachtoffers werden gevonden (Rydell et al., 2010; Everaert et
al., 2011).
De tellingen moeten uitgevoerd worden door een vleermuisdeskundige en met een batdetector waarbij de waarnemingen kunnen worden opgeslagen. Het is aangeraden om
telkens zowel een telling te doen t.h.v. de geplande turbine als minstens één t.h.v. de
dichtstbijzijnde structuur (bomen enz.) en bij voorkeur ook één tussenin. Per puntlocatie
moet minstens 10 minuten geteld worden. Een telling kan ten vroegste een half uur na
zonsondergang beginnen (beter vanaf 1 uur erna) en moet eindigen ten laatste 3 uur na
zonsondergang. De tellingen moeten ook uitgevoerd worden bij droog weer en indien
mogelijk bij een temperatuur boven de 10°C.

2.1.2 Automatische bat-detector metingen op grondniveau
Aangezien de activiteit van vleermuizen erg variabel kan zijn van dag tot dag (Hundt,
2011), wordt doorgaans aanbevolen om naast de manuele tellingen ook een automatisch
bat-detector opnamesysteem te plaatsen. Voorbeelden van dergelijke systemen zijn
Anabat, D500, Batcorder, BatBox Griffin en SM2. De toestellen worden in de periode van
15 juli tot 15 oktober gedurende 1 tot 3 maanden op één of meerdere puntlocaties t.h.v.
de geplande turbines geplaatst. Volgens Europese studies wordt in die periode het
hoogste aantal slachtoffers vastgesteld (Rydell et al., 2010).
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2.1.3 Automatische bat-detector metingen op hoogte
Om een beter beeld te krijgen van de vleermuisactiviteit boven de 50 m (meer informatie
m.b.t. vleermuisactiviteit in Everaert et al. 2011), is de montage van een automatisch
bat-detector opnamesysteem op een hoogte aanbevolen. Mogelijke structuren voor
montage zijn meteo-masten, verplaatsbare masten, met ballon, enz. De periode van
onderzoek is gelijkaardig met deze beschreven in deel 2.1.2.

2.2 Tellingen van overvliegende lokale vogels
Hieronder worden tellingen beschreven voor de inschatting van de meeuwentrek (2.2.1),
de voedseltrek van eenden, ganzen en steltlopers (2.2.2) en de vliegbewegingen van
roofvogels en andere dagactieve vogels (2.2.3). Een overzicht van beschikbare literatuur
over methodologie bij vogeltellingen is weergegeven in bijlage 2.

2.2.1 Tellingen hoofdzakelijk gericht op lokale meeuwentrek
Tabel 3. Overzicht van de methodologie voor tellingen van de meeuwentrek (details zie tekst).

Locatie
Materiaal en
methode
Periode
Uitvoerder

Zones B, E, F, G, H, I, K, L, O, Q, R (ligging zie figuur 1)
Waarnemingen met een verrekijker.
Voor de zones K, L, O, Q, R kan dit gecombineerd worden met
tellingen van eenden, ganzen en andere watervogels.
Winterhalfjaar 2011-2012 of later.
’s Avonds en ’s morgens (incl. schemering)
Minstens 1 ervaren ornitholoog.

Voor 2009 en 2010 zijn geen nieuwe tellingen beschikbaar van lokale trek in de
Waaslandhaven. Voor de in tabel 3 aangegeven zones is de meerwaarde van bijkomende
tellingen van de meeuwentrek groot. Het gaat om belangrijke trekroutes (zie ook
voorlaatste paragraaf deel 2.3.3). De gegevens verwerkt in Van den Balck & Durinck
(2009) zijn gebaseerd op een aantal gerichte tellingen, maar die zijn niet overal in
eenzelfde periode en met een even groot aantal teluren uitgevoerd. Een combinatie van
deze gegevens met nieuwe, geeft een grotere zekerheid over de kenmerken van de
trekroutes. Hieronder wordt beschreven hoe de bijkomende tellingen bij voorkeur worden
uitgevoerd.
Het waarnemen van de slaaptrek van meeuwen van en naar de slaapplaats gebeurt via
avond- en ochtendtellingen. De tellingen kunnen best gespreid uitgevoerd worden in het
winterhalfjaar van oktober tot maart en dienen minstens in de periode november tot
februari te vallen. De grootste aantallen zijn doorgaans aanwezig van november tot
februari, maar zowel de piekperiode als de aantallen zijn onderhevig aan jaarlijkse
schommelingen.
De tellingen gebeuren minimaal met een verrekijker. Eventueel kunnen ook een
nachtkijker en een radar gebruikt worden, maar dat is in dit geval (meeuwen) niet echt
noodzakelijk om een voldoende correct beeld te krijgen van de situatie. Tellingen
gebeuren best vanaf 2 uur voor zonsondergang tot 1 uur (of tot 2 uur met
nachtkijker/radar) na zonsondergang. De ochtendtrek (terugtrek) kan vrij gelijkaardig
zijn als de avond-slaaptrek, maar lokaal kunnen verschillen optreden. Tellingen tijdens
de ochtendtrek gebeuren best vanaf 2 uur voor zonsopgang tot zeker 1 uur na
zonsopgang.
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Tegelijk met de meeuwentellingen kunnen best ook aanvullende gegevens van
overvliegende watervogels worden verzameld, bv. voedsel- en of getijdentrek van
eenden en ganzen. Zie hiervoor ook deel 2.2.2.
Het aantal teluren en de manier waarop, zal afhankelijk zijn van lokale omstandigheden
waaronder de bruikbaarheid van reeds beschikbare gegevens en de kans op grote
variaties tussen teldagen. Ervaring op diverse plaatsen (veelal met betrekking tot
roofvogels) suggereert dat een onderzoeksperiode van 36 teluren per telpunt en per
seizoen een plausibel minimum is om een voldoende correct beeld te krijgen. In Scottish
Natural Heritage (2010b) wordt het minimum van 36 teluren als richtwaarde aangegeven
voor de meeste vogelsoorten. Uiteraard zal een groter aantal teluren de betrouwbaarheid
doen toenemen. Voor de meeuwentrek kan bijvoorbeeld geopteerd worden voor het
uitvoeren van 2 tellingen per maand in de periode oktober tot maart, van telkens
minstens 3 uur per avond- of ochtendtelling. Dit is in de veronderstelling dat het
volledige plangebied vanuit één telpunt kan overzien worden. Een alternatief is 3
tellingen per maand in de periode november tot februari.

2.2.2 Tellingen hoofdzakelijk gericht op lokale trek van eenden, ganzen en
steltlopers
Tabel 4. Overzicht van de methodologie voor tellingen van de trek van eenden, ganzen en
steltlopers (details zie tekst).

Locatie

Materiaal en
methode
Periode
Uitvoerder

Zones B, I, U, J, S (ligging zie figuur 1).
Indien mogelijk kunnen ook delen van de zones N en T meegeteld
worden. Voor een gedeelte van deze zones moet voor de
impactanalyse gewacht worden tot na de voltooiing van fase 2.
Aangezien de trek van watervogels in de betreffende delen van
beide zones nog kan wijzigen, zal de betrouwbaarheid van de
impactanalyse verhoogd worden door bijkomende tellingen na
realisatie van de natuurontwikkeling (fase 2).
Waarnemingen met een zowel verticaal als horizontaal opstelbare
radar(s) en met een verrekijker.
Winterhalfjaar (pas zinvol op moment van uitvoering fase 2).
’s Avonds, eerste deel nacht en ’s morgens (incl. schemering).
Een ervaren radarspecialist voor vogeldetecties en minstens 1
ervaren ornitholoog voor bijkomende (controle-)tellingen. Deze
laatste vinden gelijktijdig plaats met het radaronderzoek. Ze
worden uitgevoerd met verrekijker in de periodes met nog
voldoende licht (schemering).

Voor 2009 en 2010 zijn geen nieuwe tellingen beschikbaar van lokale trek in de
Waaslandhaven. De meerwaarde van bijkomende tellingen voor watervogels in de zones
zoals hierboven voorgesteld, is zeer groot gezien de belangrijkheid van de betreffende
trekroutes. De gegevens verwerkt in Van den Balck & Durinck (2009) zijn deels
gebaseerd op gerichte tellingen en ook op losse waarnemingen en ervaring van lokale
ornithologen Die tellingen zijn niet overal in eenzelfde periode en met een even groot
aantal teluren uitgevoerd. Er waren ook geen nachtelijke tellingen met radar
beschikbaar. Een combinatie van deze gegevens met nieuwe, meer gerichte tellingen,
geeft een grotere zekerheid over de kenmerken van de trekroutes. Hieronder wordt
beschreven hoe de bijkomende tellingen bij voorkeur worden uitgevoerd.
Het waarnemen van voedseltrek van eenden, ganzen en steltlopers gebeurt via avonden nachttellingen en indien mogelijk ook ochtendtellingen. De tellingen vinden plaats in
het winterhalfjaar van oktober tot maart. Bij voorkeur worden ze gespreid uitgevoerd,
met zeker voldoende tellingen in de piekperiode van de winter (november tot februari).
Eventueel kunnen ook volledige dagtellingen uitgevoerd worden, zeker indien er
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getijdentrek aanwezig is. Waarnemen gebeurt met verrekijker en radar (details zie
verder), eventueel aangevuld met nachtkijker. Avond- en nachttellingen in nietgetijdengebieden vinden best plaats vanaf 1 uur voor zonsondergang tot minstens 2 uur
(bij voorkeur 3-4 uur met radar) na zonsondergang. Ochtendtellingen gaan bij voorkeur
door vanaf 2 uur voor zonsopgang tot 1 uur na zonsopgang. Tegelijk met deze tellingen
kunnen best ook gegevens van meeuwen worden verzameld (zie 2.2.1).
Evenals voor meeuwen (zie 2.2.1) wordt het minimum van 36 teluren per telpunt en per
seizoen aangeraden. Tellingen vinden plaats in dezelfde periode.

Radaronderzoek (algemeen)
Radarstudies gebeuren best met zowel een verticaal als horizontaal opgestelde radar,
zeker in situaties met lokale trek zoals voedsel-, slaap- en ochtendtrek van plaatselijke
vogels (zie verder). Voor het bepalen van het aantal overvliegende vogels, is het ook
aangewezen om van het aantal radarecho’s een correctie te maken aan de hand van
visuele veldwaarnemingen. Zo kan de gemiddelde groepsgrootte van vastgestelde
radarecho’s bepaald worden. Verder is een ijking van de radars aangewezen. De
scanzone van de radar moet het grootste deel van het onderzoeksgebied dekken. De
scanperiode valt bij voorkeur samen met de trekperiode. Voor een goed resultaat
gebeuren de metingen best in alle soorten weersomstandigheden.
Bij radaronderzoek aan geplande en bestaande windturbinelocaties worden tegenwoordig
vooral X- en S-band scheepsradars gebruikt, die hoge frequentie elektromagnetische
golven uitzenden met een kracht variërend tussen 10 en 25 kW. Bij X-band radars is de
golflengte 3 cm waardoor ook kleine vogels goed kunnen worden waargenomen. De Sband radars gebruiken een golflengte van 10 cm. Dit is iets minder goed voor kleine
vogels, maar beter voor detectie op grotere afstand. Het professioneel radaronderzoek
aan windparken gebruikt doorgaans gelijktijdig twee radars (figuren 2 en 3). De eerste
radar (X- of S-band) volgt de vliegroutes tot op verschillende kilometers in het
horizontaal vlak. Deze biedt vooral nuttige info bij een gepland windpark van meer dan
een kilometer lengte. De tweede radar (doorgaans een X-band) staat verticaal opgesteld
en bepaalt de hoogteverdeling van vogels die doorheen het scangebied vliegen. Een
verticaal opgestelde radar geeft enkel het aantal vogels weer dat doorheen die verticale
smalle bundel vliegt (=de flux doorheen dat vlak) en op welke hoogte. De vliegrichting
kan slechts in beperkte mate bepaald worden. Dit laatste kan wel voldoende zijn om op
een bepaalde plek langs een gekende seizoenstrekroute de flux te berekenen van de
nachtelijke bewegingen. Voor lokale vliegbewegingen zoals voedseltrek en slaaptrek
worden doorgaans steeds beide opstellingen samen gebruikt (van der Winden et al.,
1998; Detect, 2007; De Groote & Roggeman, 2006; Poot et al., 2007, Fijn et al., 2007,
mededeling M. Poot (radarexpert Bureau Waardenburg)).

Figuur 2: ’Merlin’ radarsysteem, met zowel een horizontaal als verticaal
opgestelde radar (Detect, 2007).
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Figuur 3: links de visualisatie in het horizontaal vlak van een waarnemingszone
uit een horizontale en verticale radar. Rechts de visualisatie van een
waarnemingszone uit een verticale radar in het verticaal vlak.

2.2.3 Tellingen hoofdzakelijk gericht op vliegbewegingen van lokale roofvogels
Tabel 5: overzicht van de methodologie voor tellingen van lokale bewegingen van roofvogels
(details zie tekst).

Locatie

Materiaal en
methode
Periode
Uitvoerder

Zone V en het zuidelijk deel van zone F (ligging zie figuur 1), voor
lokale vliegbewegingen van diverse soorten waaronder roofvogels
(in het bijzonder bruine kiekendief).
Waarnemingen met een verrekijker.
Mei tot juli, overdag.
Minstens 1 ervaren ornitholoog.

Het waarnemen van lokale vliegbewegingen tijdens de broedperiode van dagroofvogels
en diverse andere dagactieve plaatselijke vogels, gebeurt best in de periode van mei tot
juli. Voor de bruine kiekendief wordt de piek van voedselvluchten verwacht in juni
(Bijlsma, 1993; Castelijns et al., 2010). Bij voorkeur worden minstens 9 tellingen van
telkens ongeveer 4 uur uitgevoerd, afwisselend gedurende de ochtendperiode vanaf
zonsopgang en gedurende de avondperiode vanaf 4 uur voor zonsondergang. Per telpunt
en per telperiode wordt het minimum van 36 teluren aangeraden. Tegelijk met het tellen
van roofvogels kunnen ook de andere dagactieve vogels geteld worden.

2.3 Impactanalyse en evaluatie in uitgebreide nota
2.3.1 Aanbevelingen voor impactanalyse ‘mortaliteit’
Bij indicaties van een belangrijke impact door windturbines, kunnen diverse
berekeningswijzen
gebruikt
worden
voor
een
inschatting
van
het
aantal
aanvaringsslachtoffers. Er bestaan ook een aantal wiskundige modellen voor. Deze geven
meestal enkel een theoretische inschatting, die onvoldoende ondersteund wordt door
cijfers van werkelijk beschreven effecten. Dergelijke modellen kunnen wel gebruikt
worden voor een globale voorspelling.
Alle berekeningswijzen maken gebruik van een inschatting van het aantal
vliegbewegingen over de geplande locatie. Dat kan een ruwe inschatting zijn van
pleisterende, rustende of broedende vogels in de omgeving, of een inschatting op basis
van beschikbare gegevens over het aantal vliegbewegingen uit losse of gerichte tellingen.
De tweede methode geniet de voorkeur.
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Hieruit kan berekend worden hoeveel vogels in een risicozone rond de geplande
windturbines zullen passeren. Een deel van de vogels mijdt na het plaatsen van
windturbines vaak het volledige projectgebied, waardoor deze niet in de ‘gevarenzone’
komen.
Met behulp van in de literatuur beschreven ‘aanvaringskansen’ kan dan het mogelijk
aantal aanvaringsslachtoffers berekend worden. Alle mogelijke berekeningswijzen hebben
belangrijke beperkingen en onbekende factoren zorgen ervoor dat de berekeningen nooit
echt volledig betrouwbaar zijn. Ze geven wel een indicatie van de mogelijke impact.
Een uitgebreide beschrijving van de mogelijke methodologie van impactanalyses is
weergegeven in Everaert et al. (2011). Specifiek voor de Waaslandhaven adviseert het
INBO om de mogelijke berekeningswijzen zoals beschreven in deel 3.2.6.2.1 van
Everaert et al. (2011) toe te passen. Deze methode maakt gebruik van:
- het gekend (of ingeschat) aantal vliegbewegingen over de planlocatie zonder
windturbines;
- een correctiefactor met inschatting van het procentueel aantal vogels dat na de
inplanting van de geplande windturbines het park volledig zal ontwijken (macroavoidance);
- de gekende aanvaringskansen per soort of soortgroep (uit recente literatuur);
- de correctiefactor (indien noodzakelijk) voor de tussenafstand van de windturbines;
- de correctiefactor (indien noodzakelijk) voor het type turbines en de configuratie van
het windpark.
Voor vleermuizen is de opmaak van een kwantitatieve impactanalyse wat moeilijker,
aangezien uit bestaande onderzoeksresultaten voorlopig nog geen volledig bruikbare
cijfers bestaan inzake aanvaringskansen, uitwijkgedrag enz. Bepaalde studies geven voor
enkele windparken wel een vergelijking tussen de vastgestelde mortaliteit van
vleermuizen en het aantal vleermuis-detecties per nacht. Tussen deze waarden is een
duidelijke relatie te zien (Stantec Consulting, 2010; Jain et al., 2011). Om een globale
inschatting te maken van het mogelijk aantal slachtoffers, kunnen deze resultaten wel
gebruikt worden.
Een overzicht van beschikbare literatuur over de impactanalyse van mortaliteit is
weergegeven in bijlage 3.

2.3.2 Aanbevelingen voor impactanalyse ‘verstoring van lokale vliegroutes’
In figuur 1 geven de rode zones ook de nodige buffers aan rondom belangrijke
natuurkernen. Indien de mogelijke inplantingsplaatsen buiten deze zones liggen, is een
verdere uitgebreide impactanalyse voor verstoring in deze gebieden volgens de
uitwerking in Van den Balck & Durinck (2009) niet nodig. Uitzondering hierop zijn oranje
en gele zones die niet alleen betrekking hebben op trekroutes maar ook op bijkomende
onderzoeksbuffers rond gebieden (zie Van den Balck & Durinck 2009).
Waar windturbines gepland worden, moet wel het barrière-effect op lokale
vliegbewegingen (voedseltrek, slaaptrek) ingeschat worden. Dit kan o.m. door te
berekenen hoeveel procent van de gekende trekcorridor ingenomen zal worden door het
windpark. De methodologie hiervoor is beknopt beschreven in Everaert et al. (2011) en
uitgewerkt in o.m. David et al. (2010).
In de literatuur worden mogelijke afstanden aangegeven waarop overvliegende vogels
een windpark mijden (barrière-effect). Belangrijk hierbij is dat er nooit 100 %
ontwijkgedrag van windparken zal zijn. Er blijft steeds een bepaalde aanvaringskans
aanwezig. Een samenvatting van de literatuur is weergegeven in Everaert et al. (2011).
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Voor vleermuizen kunnen ook de algemene aanbevelingen in Rodrigues et al. (2008),
Natural England (2009a+b), Rydell et al. (2010), Hundt (2011) en informatie in Everaert
et al. (2011) gebruikt worden. Onder andere de afstand waarop vleermuizen nog
ultrasone geluiden kunnen detecteren (zie Bijlage 4.7 in Everaert et al., 2011) zal van
belang zijn.
Een overzicht van beschikbare literatuur over de impactanalyse van verstoring van lokale
vliegroutes is weergegeven in bijlage 3.

2.3.3 Aanbevelingen voor evaluatie van de mogelijke effecten
Het aantal aanvaringsslachtoffers en het barrière-effect kunnen grote invloed hebben op
een lokale populatie. Door mogelijk cumulatieve effecten kan dit ook invloed hebben op
de landelijke populatie (Europese Commissie, 2010). Het is echter methodologisch en
praktisch heel moeilijk om de mogelijke impact op een landelijke of zelfs biogeografische
populatie met cijfers te berekenen. Voor een belangrijk Vogelrichtlijngebied als de
Waaslandhaven en omgeving, is het van belang de significantie op de lokale/regionale
populatie te berekenen en te evalueren.
Het gemiddeld aantal aanvaringsslachtoffers in onderzochte Europese windparken op het
land, varieert van enkele vogels tot maximaal 60 per windturbine per jaar. De resultaten
in Nederland zijn vrij gelijkaardig als deze in Vlaanderen, met een windparkgemiddelde
tot 40 slachtoffers per turbine per jaar (Langston & Pullan, 2003; Everaert, 2008a). De
onderzoeksresultaten van afzonderlijke windparken kunnen evenwel niet veralgemeend
worden. Lokale factoren kunnen een zeer belangrijke rol spelen op het aanvaringsaspect
van windturbinelocaties (Drewitt & Langston, 2006).
Voor het bepalen van mogelijk significante effecten door aanvaring van vogels met
windturbines, wordt gekeken naar het geschat aantal aanvaringsslachtoffers. Een
sterftepercentage door de ingreep van minder dan 1 % per jaar t.o.v. de aanwezige
populatie van een soort, wordt globaal genomen gezien als aanvaardbaar risico
(Europese Commissie, 2000). De significantieniveaus zijn echter soort(groep)afhankelijk.
Soorten die relatief lang leven en jaarlijks een zeer klein aantal jongen hebben, zoals
sterns en roofvogels, zullen gevoeliger zijn dan andere. Populatiemodellen tonen aan dat
een significant effect op de grootte van die vogelpopulaties reeds kan optreden bij een
relatief kleine toename van de jaarlijkse mortaliteit van 0,1-0,5 % (Dierschke et al.,
2003; Hötker, 2006; Hötker et al., 2006). In een aantal- en trendstudie betreffende
veranderingen in aantal pleisterende watervogels (voornamelijk eenden en ganzen) in
Nederland, werd ook gesteld dat een afname van meer dan 1 % per jaar reeds significant
kan genoemd worden (van Eerden et al., 2005). Bij gebrek aan voldoende gegevens
wordt doorgaans de 1 % norm als significantiegraad gebruikt (bv. voor meeuwen,
eenden en steltlopers, zie David et al., 2010).
Wat betreft vogels is de Waaslandhaven vrij vergelijkbaar met de haven van Zeebrugge,
zowel wat soortgroepen als belangrijkheid op Vlaams en internationaal niveau betreft.
Voor de Waaslandhaven kan daarom een gelijkaardige methodologie voor impactanalyse
en
evaluatie
gebruikt
worden
zoals
deze
uit
het
reeds
goedgekeurde
Milieueffectenrapport (MER) van de geplande windturbines in de haven van Zeebrugge
(David et al., 2010).
Specifiek voor vleermuizen kunnen de aanbevelingen in Rodrigues et al. (2008), Natural
England (2009a+b), Rydell et al. (2010), Hundt (2011) en informatie in Everaert et al.
(2011) gebruikt worden, maar concrete criteria om een impactanalyse voor vleermuizen
te evalueren zijn er niet. Het inschatten van een al dan niet significante impact op de
populaties vleermuizen, zal enkel kwalitatief kunnen gebeuren. De resultaten uit de

12/20

INBO.A.2011.116

huidige monitoring in het gebied kunnen daarbij in rekening gebracht worden om een
globaal beeld te krijgen van de populaties in en rond de Waaslandhaven.
Een overzicht van beschikbare literatuur over de evaluatie van de mogelijke effecten is
weergegeven in bijlage 3.

2.4 Beschikbare gegevens over de vogelpopulaties in de Waaslandhaven
Om de effecten op de (lokale) populaties binnen de Waaslandhaven te berekenen,
kunnen de resultaten van de slaapplaatstellingen van meeuwen en wulpen, en van
watervogeltellingen gebruikt worden. Van volgende soorten/soortgroepen zijn gegevens
beschikbaar bij het INBO:
- telgegevens van de populatie meeuwen op de slaapplaatsen in de Waaslandhaven. Dit
komt neer op de winterpopulatie meeuwen, komende uit het centraal, oostelijk en
noordoostelijk deel van Oost-Vlaanderen en het noordwestelijk deel van Antwerpen.
Tegelijk zijn tellingen beschikbaar van een bijkomend deel overtrekkende grote meeuwen
die ’s avonds doorvliegen naar Saeftinghe.
- telgegevens van de populatie wulpen op slaapplaatsen in de Waaslandhaven. Dit komt
neer op de winterpopulatie wulpen, komende uit het centraal, oostelijk en noordoostelijk
deel van Oost-Vlaanderen en het noordwestelijk deel van Antwerpen.
- telgegevens van de populatie watervogels per soort/soortgroep in de
Vogelrichtlijngebieden (SBZ-V) ‘Schorren en polders van de Beneden-Schelde’ en ‘De
Kuifeend en Blokkersdijk’, en in de randgebieden die een natuurconnectie hebben met de
Vogelrichtlijngebieden (o.a. compensatiezones).
Voor de berekening van de impact wordt als aanwezige populatie bij voorkeur gewerkt
met enerzijds de gemiddelde populatie van de laatste 10 winterperiodes (gemiddelde van
vastgestelde wintermaxima) en anderzijds met het absolute wintermaximum van de
laatste 10 winterperiodes. Voor de slaapplaatstellingen zal dit beperkt zijn tot de tellingen
waarbij het volledige gebied goed werd geteld. De slaapplaatstelling van januari 2011
was omwille van de weersomstandigheden en het groot aantal tellers wellicht de beste
gebiedsdekkende telling van de afgelopen jaren.

2.5 Evaluatie in het kader van de natuurtoetsen en de passende beoordeling
2.5.1 Algemene en verscherpte natuurtoets
In het kader van de ‘algemene natuurtoets’ (Omzendbrief EME/2006/01-RO/2006/02)
zullen de potentieel belangrijke effecten op alle soorten moeten meegenomen worden. In
het geval van effecten op de lokale trekroutes zijn dit o.a. meeuwen, eenden, steltlopers
e.a.. Bij mogelijke effecten op VEN gebieden, zal de evaluatie ook gebeuren in het kader
van de ‘verscherpte natuurtoets’ (VEN-toets).
Voor meer informatie over de betekenis en uitwerking van de algemene en verscherpte
natuurtoets, verwijzen we naar Everaert et al. (2011).
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2.5.2 Passende beoordeling
Specifiek in kader van de ‘passende beoordeling’ (Omzendbrief
RO/2006/02), zullen de volgende soorten moeten meegenomen worden:

EME/2006/01-

- Soorten waarvoor de SBZ-V is aangewezen. Dit zijn soorten opgenomen in Bijlage IV
van het Natuurdecreet (= Bijlage I Vogelrichtlijn) en/of geregeld voorkomende
trekvogels.
- Soorten van Bijlage IV van het Natuurdecreet of geregeld voorkomende trekvogels
waarvoor de SBZ niet is aangewezen, maar waarvoor de SBZ wel aangewezen zou
moeten zijn. Dit kan indien binnen de SBZ één van de naar aantal en oppervlakte
meest geschikte gebieden voor deze soorten voorkomt. De ‘Important Bird Areas’ (IBA)
2000-inventaris (Heath & Evans, 2000) en de criteria daaruit om dergelijke IBA’s aan te
duiden, vormen een geschikte en bindende bron om dit aan te tonen.
- Soorten van Bijlage III van het Natuurdecreet (=Bijlage IV van de Habitatrichtlijn) met
o.a. alle soorten vleermuizen.
De term ‘geregeld voorkomende trekvogels’ heeft vooral betrekking op soorten die met
zeer belangrijke aantallen voorkomen. Hiervoor wordt de internationale 1% norm
gebruikt. Dit houdt in dat in een gebied regelmatig minstens 1% van een totale NWEuropese populatie aanwezig is (Heath & Evans, 2000).
De bestaande Instandhoudingsdoelstellingen voor het Vogel- en Habitatrichtlijngebied in
en rond de Waaslandhaven (Van Hove et al. 2004; Van den Balck & Durinck, 2009),
inclusief recente tellingen (beschikbaar in de monitoringrapporten en INBO database)
kunnen gebruikt worden om te bepalen welke soorten specifiek in de passende
beoordeling moeten meegenomen worden.
Indien de huidig vastgestelde populatieaantallen in het gebied kleiner zijn dan de
vooropgestelde IHD’s, kan best zowel het populatieaantal van de IHD’s als het huidige
populatieaantal gebruikt worden. In de impactanalyse kunnen beide waarden verwerkt
worden.
Bemerk dat de aantallen overwinterende meeuwen in de Waaslandhaven en directe
omgeving, de internationale 1% norm bereiken (tot 20.000 kokmeeuwen, gegevens
beschikbaar bij het INBO) waardoor deze ook moeten meegenomen worden in de
passende beoordeling. Het gaat dan om de evaluatie van de effecten op de
winterpopulatie meeuwen, niet over de broedpopulatie.
Voor het bepalen van de eventuele overige soorten (bv. eenden, ganzen, steltlopers) die
de internationale 1% norm halen in het gebied, maar die niet werden opgenomen in de
aanwijzing van het Vogelrichtlijngebied en/of in de IHD’s, kunnen de beschikbare
tellingen worden gebruikt.
In de passende beoordeling moet ook specifiek nagegaan worden of er een
betekenisvolle aantasting kan optreden op de natuurlijke kenmerken van de SBZ. Het
Natuurdecreet koppelt het begrip betekenisvolle aantasting aan gevolgen voor de ‘staat
van instandhouding van de habitats en soorten’ waarvoor de betrokken speciale
beschermingszone is aangewezen. De functionaliteit van trekcorridors tussen en binnen
verschillende
beschermingszones
zijn
hierbij
ook
van
belang.
De
instandhoudingsdoelstellingen op gebiedsniveau vormen een dwingend criterium bij de
toepassing van de passende beoordeling (Europese Commissie, 2010).
Voor meer informatie over de betekenis en uitwerking van de passende beoordeling,
verwijzen we naar Everaert et al. (2011).

14/20

INBO.A.2011.116

3. Bestaande gegevens en literatuur
Een samenvatting van gegevens over vogels en vleermuizen in de Waaslandhaven is
terug te vinden in Van den Balck & Durinck (2009). Daarnaast bevatten de
monitoringrapporten van het INBO4 relevante data over tellingen van pleisterende,
rustende of broedende vogels. Ook de resultaten van INBO vleermuistellingen zijn daarin
opgenomen.
De details van alle wintertellingen van watervogels en slaapplaatstellingen van meeuwen
en wulpen (zie deel 2.4), kunnen opgevraagd worden bij het INBO.
Inzake lokale vliegbewegingen en seizoenstrek, zijn de meest recente en bruikbare
gegevens nog steeds deze die ook in Van den Balck & Durinck (2009) werden gebruikt.
Aanvullend kan de nieuwe Vlaamse risicoatlas vogels-windturbines van het INBO
(Everaert et al., 2011)5 geconsulteerd worden.
In bijlage 1-3 zijn literatuurreferenties weergegeven, die een belangrijke aanvulling
vormen op de inhoud van dit advies. Inzake de methodologie van impactanalyse en
evaluatie van de effecten, is ook meer informatie beschikbaar in Everaert et al. (2011).

CONCLUSIE
1. Een voorstel voor plan van aanpak is beschreven in de delen 1 en 2.
2. In de bijlagen wordt per thema een overzicht gegeven van relevante literatuur. Deel 3
geeft een overzicht van bestaande telgegevens. Deze data kunnen bij het INBO
opgevraagd worden.
3. Voor de oranje zones met lettercode A, B, E, F, G, H, I, J, K, L, O, Q, R, S en de gele
zones U en V (figuur 1) adviseert het INBO om bijkomende tellingen uit te voeren.
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BIJLAGEN
BIJLAGE 1
Meer informatie bij deel 2.1 (tellingen van vleermuizen):
Rodrigues et al. (2008)
http://www.eurobats.org/publications/publication%20series/pubseries_no3_english.pdf
DNF-DEMNA (2010): Een kopij kan opgevraagd worden bij Jérémy Simar (Service Public
de Wallonie), of via INBO
Hundt et al. (2011). Bats Surveys – Good Practice Guidelines 2nd edition. Surveying for
onshore wind farms.
http://www.bats.org.uk/pages/guidanceforprofessionals.html
Natural England (2009a+b). “Bats and onshore wind turbines. Interim Guidance”,
and “Bats and single large wind turbines: Joint Agencies interim guidance”.
http://naturalengland.etraderstores.com/NaturalEnglandShop/TIN059
Strickland et al. (2011)
http://www.nationalwind.org//publications/comprehensiveguide.aspx
National Wind Coordinating Collaborative. Wildlife working group publications.
http://www.nationalwind.org/issues/wildlife.aspx
Scottish Natural Heritage (SNH) guidance documents on siting and assessment.
http://www.snh.gov.uk/planning-and-development/renewable-energy/onshore-wind/

BIJLAGE 2
Meer informatie bij deel 2.2 (tellingen van overvliegende lokale vogels):
Strickland et al. (2011)
http://www.nationalwind.org//publications/comprehensiveguide.aspx
National Wind Coordinating Collaborative. Wildlife working group publications.
http://www.nationalwind.org/issues/wildlife.aspx
Scottish Natural Heritage (SNH) guidance documents on siting and assessment.
http://www.snh.gov.uk/planning-and-development/renewable-energy/onshore-wind/
Langston & Pullan (2003)
http://www.birdlife.org/eu/pdfs/BirdLife_Bern_windfarms.pdf
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BIJLAGE 3
Meer informatie bij deel 2.3 (impactanalyse en evaluatie in uitgebreide nota):
David et al. (2010). Het volledige MER is via volgende link beschikbaar
ftp://ftp.inbo.be/Users/Joris_Everaert/merzeebrugge/
Strickland et al. (2011)
http://www.nationalwind.org//publications/comprehensiveguide.aspx
Drewitt and Langston (2006)
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Langston & Pullan (2003)
http://www.birdlife.org/eu/pdfs/BirdLife_Bern_windfarms.pdf
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http://bergenhusen.nabu.de/bericht/englische%20windkraftstudie.pdf
Hötker (2006)
http://bergenhusen.nabu.de/imperia/md/images/bergenhusen/impact_of_repowering.pdf
Everaert (2008a)
http://informatiecentrum.inbo.be/imis.php?module=ref&refid=190001
Everaert et al. (2011)
http://informatiecentrum.inbo.be/imis.php?module=ref&refid=208011
Winkelman et al. (2008)
http://edepot.wur.nl/2061
Aarts & Bruinzeel (2009)
http://www.sovon.nl/default.asp?id=202&hid=282
Scottish Natural Heritage (SNH) guidance documents on siting and assessment
http://www.snh.gov.uk/planning-and-development/renewable-energy/onshore-wind/
National Wind Coordinating Collaborative. Wildlife working group publications
http://www.nationalwind.org/issues/wildlife.aspx
Kunz et al. (2007a,b)
http://www.wildlifejournals.org/archive/0022-541X/71/8/pdf/i0022-541X-71-8-2449.pdf
Rodrigues et al. (2008)
http://www.eurobats.org/publications/publication%20series/pubseries_no3_english.pdf
Natural England (2009)
http://www.snh.gov.uk/docs/C245244.pdf
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