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AANLEIDING
Op het industriegebied Genk Zuid lopen verschillende initiatieven voor de inplanting van
windturbines. Rondom dit industriegebied liggen verschillende natuurgebieden waarvan
“De Maten” de meest kwetsbare vogels herbergt. Dit gebied wordt gekenmerkt door
landduinen, heiden en vijvers. Het industriegebied wordt doorsneden door het
Albertkanaal, dat potentieel belangrijk is voor vogels. Het Agentschap voor Natuur en
Bos (ANB) wil de cumulatieve effecten van de geplande windturbines op vogels en
vleermuizen beter kunnen inschatten.
VRAAGSTELLING
1.

2.

Kunnen de effecten op vogels en vleermuizen van de geplande windturbines op
het industriegebied Genk Zuid voldoende ingeschat worden, in het bijzonder
voor de woudaap?
Kan een monitoringprogramma opgestart worden voor de windturbines op het
industriegebied Genk Zuid, en hoe wordt de monitoring best uitgevoerd?

TOELICHTING

1. Natuurwaarden
Ten noordwesten van het industriegebied Genk Zuid, ligt het erkend natuurreservaat
“De Maten”. Dit gebied is VEN (Vlaams Ecologisch Netwerk)-, vogel- en
habitatrichtlijngebied. Aan de zuidoostrand van het industriegebied, ligt het erkend
natuurreservaat “Munsterbos” dat beschermd is als VEN- en habitatrichtlijngebied.
Verder liggen er rondom het industriegebied ook terreinen (voornamelijk bos) die in
beheer zijn van het ANB (Figuur 1).

Figuur 1. Beschermde natuurgebieden in de omgeving van het industriegebied Genk Zuid.
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1.1 Vlaamse Risicoatlas Vogels-Windturbines
Voor het industriegebied Genk Zuid wordt in de Vlaamse Risicoatlas Vogels-Windturbines
van het INBO (Everaert et al., 2011) aangegeven dat het een ‘risico’- tot een ‘groot
risico’- gebied is (Figuur 2). Er is slaaptrek van meeuwen te verwachten over het
industriegebied. Er zijn voorverzamelplaatsen en een slaapplaats van meeuwen. Ook
voedseltrek van watervogels (eenden) is te verwachten. Het Albertkanaal is een
regionaal belangrijk pleistergebied voor overwinterende watervogels. Over het
industriegebied liggen ook verschillende (nader te onderzoeken) risicobuffers van o.a. De
Maten en Munsterbos (Figuur 3).
De Maten maakt deel uit van het Vijvergebied Midden-Limburg, een waterrijk gebied van
internationaal belang voor krakeend, waarvan 1% van de populatie er overwintert. In de
winterperiode komen dodaars, fuut, aalscholver, blauwe reiger, wintertaling, wilde eend,
slobeend, tafeleend, kuifeend en watersnip in gewestelijk belangrijke aantallen voor. Het
Vijvergebied Midden-Limburg is een broedgebied van gewestelijk belang voor woudaap,
roerdomp, porseleinhoen, wespendief, zomertaling, snor, grote karekiet en grauwe
klauwier. Het Munsterbos is van gewestelijk belang als broedgebied voor woudaap en
roerdomp (Everaert et al., 2011; details, zie http://risicoatlas.inbo.be/signaalkaart).
Samen met de meer noordelijk gelegen Wijvenheide, is De Maten het belangrijkste
broedgebied voor woudaap in Vlaanderen. In De Maten zijn jaarlijks naar schatting
enkele tot maximaal 10 broedkoppels aanwezig. De totale Vlaamse populatie van
woudaap werd in 2007 op 21 à 22 broedkoppels geschat (Vermeersch & Anselin, 2009).
Na het broedseizoen trekken alle woudapen in zuidzuidoostelijke richting weg, ook in
Genk (mededeling Carlo Vanderydt).

Figuur 2. Totaalkaart uit de Vlaamse Risicoatlas Vogels-Windturbines (Everaert et al., 2011).
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Figuur 3. Deelkaarten uit de Vlaamse Risicoatlas Vogels-Windturbines (legende en verdere details,
zie online geoloket http://risicoatlas.inbo.be/signaalkaart en Everaert et al., 2011).

1.2 Lokale vogels en hun vliegbewegingen
Tijdens de officiële watervogeltellingen in de winterperiodes 2000-2001 tot 2009-2010,
werden op het Albertkanaal tussen de meer westelijk gelegen sluizen van Diepenbeek en
de verbreding ten oosten van de sluizen van Genk, tot 685 wilde eenden, 11 krakeenden,
25 wintertalingen, 110 kuifeenden en 32 tafeleenden waargenomen (gegevens INBO
watervogeldatabase, maximumwaarden 2000-2010). De werkelijke aantallen (ook in
tussenperiodes van officiële teldagen) liggen wellicht soms wat hoger. De grootste
aantallen worden voornamelijk vastgesteld t.h.v. de sluizen van Diepenbeek, en deels
ook rond de sluizen van Genk (Figuur 4, zie ook www.waarnemingen.be).
De lokale trek van watervogels (b.v. een te verwachten corridor tussen De Maten en de
verbreding van het kanaal aan de sluizen van Genk, zoals opgenomen in de risicoatlas) is
minder goed gekend. Op basis van de vastgestelde aantallen pleisterende en rustende
eenden, doet het grootste aantal vliegbewegingen van eenden zich wellicht voor tussen
De Maten en de sluizen van Diepenbeek.
Op het Albertkanaal is tijdens de winterperiode een voorverzamelplaats van meeuwen.
Aanvankelijk werd altijd gedacht dat de meeuwen daar ook ’s nachts blijven om te slapen
(zie ook risicoatlas), maar uit recente waarnemingen van de winterperiode 2011-2012
(www.waarnemingen.be) blijkt dat de meeuwen zich in de avondschemering (of als het
zelfs al donker is) vanuit het kanaal verplaatsen naar de daken van de industriezone van
Ford Genk om er te slapen (Figuur 4). Het kanaal zou dus eerder fungeren als
voorverzamelplaats (telkens 1500-2000 vogels zowel t.h.v. de sluizen van Diepenbeek
als sluizen van Genk).
Aan de zuidwestrand van de sluizen van Genk, is er in de winterperiode een slaapplaats
van ongeveer 1000 houtduiven (Figuur 4, zie ook www.waarnemingen.be).
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In de winterperiode 2011-2012 werd door studiebureau Grontmij (i.s.m. Bureau
Waardenburg) in opdracht van Electrabel een radarstudie uitgevoerd in het
industriegebied Genk Zuid (vermelding daarvan in recente bouwaanvraag windturbines).
De resultaten van deze studie zijn echter nog niet vrijgegeven. Wellicht bevat de
radarstudie zeer nuttige gegevens over de dagelijkse trek van plaatselijke vogels.
Naast de reeds in de risicoatlas vermelde broedplaats van slechtvalk ten noorden van de
sluizen van Genk, is er van deze soort ook een tweede broedplaats t.h.v. Norbord ten
zuiden van het Albertkanaal (Figuur 4). Beide koppels broeden in een nestkast.

Figuur 4. Bijkomende gegevens van lokale vogels (aanvullend op de risicoatlas).

1.3 Seizoenstrek van niet-lokale vogels
Exacte gegevens van seizoenstrek over het industriegebied zijn niet beschikbaar. In het
natuurreservaat De Maten, is er een trektelpost waarvoor gegevens van verschillende
jaren beschikbaar zijn (zie www.trektellen.nl). We kunnen op basis van de beschikbare
gegevens verwachten dat er overdag t.h.v. De Maten een verhoogde intensiteit is van
seizoenstrek (stuwtrek effect van vogels die de industriezone mijden). Boven de
industriezone zelf zijn geen uitzonderlijk hoge aantallen te verwachten. ’s Nachts is de
seizoenstrek in het binnenland doorgaans vrij gelijkmatig verspreid (Everaert et al.,
2011).

1.4 Vleermuizen
Het voorkomen van vleermuizen, werd door studiebureau Grontmij onderzocht. Er
werden onder andere tellingen verricht met een bat-detector. Omwille van de beperkte
periode van het onderzoek (3 telavonden eind september tot begin oktober 2011), zijn
de gegevens wellicht niet volledig (mogelijk meer soorten en hogere aantallen), maar
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geven zij toch een indicatie (snelle-scan) van de aanwezige vleermuizen. Uit de studie
blijkt dat er relatief weinig vleermuizen aanwezig zijn in het industriegebied. Hoewel
waardevolle landschapselementen geschikt voor grotere aantallen vleermuizen aanwezig
zijn, is de verstoring door, onder andere licht van industrie, wellicht te groot. Het
Albertkanaal is een mogelijke migratieroute naar de overwinteringsgebieden van de SintPietersberg (Grontmij Vlaanderen, 2011).

2. Mogelijke effecten van windturbines
De mogelijke effecten van windturbines op het industriegebied Genk Zuid, worden
globaal besproken op basis van expert-inschatting en de reviews in Winkelman et al.
(2008) en Everaert et al. (2011).

2.1. Overwinterende vogels
De grootste aantallen pleisterende en rustende watervogels zijn in het industriegebied
aanwezig op het Albertkanaal ter hoogte van de sluizen (Figuur 4). Bij de inplanting van
windturbines in een zone van ongeveer 300m rond deze zones kan verstoring optreden.
De gewestelijk en internationaal belangrijke aantallen van watervogels, zijn steeds op
meer dan 1000m van het industriegebied aanwezig. Er worden hierop geen significant
negatieve effecten verwacht door verstoring.
Voor het industriegebied zijn voorlopig geen gerichte tellingen van lokale trek
beschikbaar. Een gedetailleerde analyse is dus niet mogelijk. Mogelijk is er een risico van
aanvaring en verstoring op de trekroutes in de industriezone tussen de vijvers van De
Maten en het Albertkanaal (zie deelkaart ‘voedseltrek’ in risicoatlas Everaert et al.
(2011)).
Op Ford Genk is er een meeuwenslaapplaats van ca. 3000 à 4000 vogels. De meeuwen
komen ’s avonds vanuit verschillende richtingen aangevlogen (Figuur 3 en 4). Vooral op
de routes vanuit de voorverzamelplaatsen naar de slaapplaats, bestaat een
aanvaringsrisico, aangezien de vogels daar vrij massaal en dicht bij elkaar vliegen. Deze
routes zijn nog niet helemaal gekend, maar op basis van de beschikbare gegevens kan
hierover een globaal beeld gevormd worden (Figuur 4). De grootste kans op aanvaringen
met windturbines bestaat in de omgeving van de slaapplaats op Ford Genk en de
voorverzamelplaatsen op het Albertkanaal (zone van min. 300m rond de windturbines).
In de directe nabijheid (ca. binnen de 100 à 300m) van de houtduiven slaapplaats
(Figuur 4), is bij plaatsing van windturbines grotere kans op aanvaring te verwachten
dan elders in het industriegebied.

2.2. Broedvogels, in het bijzonder de woudaap
Het plaatsen van windturbines in de directe nabijheid van de broedlocaties van de
slechtvalk (ca. binnen de 300m), kan ervoor zorgen dat jaarlijks één of meerdere vogels
in aanvaring komen. Zeker tijdens de balts en het uitvliegen van de jongen, is er een
risico in de omgeving van de nestkast. De nestkasten kunnen eventueel verplaatst
worden naar een veiligere locatie in of rond het industriegebied.
Binnen de 300m rond belangrijke broedgebieden, kunnen windturbines een significante
verstoring betekenen voor kleine zangvogels. Voor bepaalde grotere soorten (steltlopers,
watervogels) is ook binnen een grotere afstand (ca. 800m) kans op verstoring.
Aangezien het natuurreservaat De Maten op meer dan 800m van het industriegebied ligt,
is een directe impact door verstoring van windturbines in het industriegebied niet te
verwachten. Vanuit het voorzichtigheidsprincipe en voor het behoud van de
landschappelijke kwaliteit, wordt best een buffer van 1000m gehanteerd.
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Woudaapjes zijn, in tegenstelling tot andere watervogels, geen rivier- of kanaalvolgers.
De woudapen die jaarlijks in De Maten broeden, vliegen na het broedseizoen tijdens de
avondschemering en ’s nachts in zuidzuidoostelijke richting weg. De vogels vliegen dus
over een deel van het industriegebied Genk Zuid. In het najaar trekken maximaal 50
vogels weg in zuidzuidoostelijke richting (mededeling Carlo Vanderydt), waarvan ruwweg
20 adulte en 30 juveniele. Aangezien er aan de 2 meest oostelijke vijvers van De Maten
nog geen broedkoppels zijn vastgesteld van deze soort, kunnen we er vanuit gaan dat de
trekcorridor waar de meeste woudaapjes vliegen, vooral daar ten westen van vertrekt
(Figuur 5).

Figuur 5. Globale inschatting van de corridor van wegtrekkende woudaapjes vanuit De Maten, met
aanduiding van de zones met een “mogelijk” en “grootste” risico.

De vlieghoogte van woudapen ter hoogte van het industriegebied Genk Zuid, is niet
gekend. Op het moment dat ze vertrekken, vliegen ze vanuit De Maten in
zuidzuidoostelijke richting al cirkelend omhoog tot uiteindelijk boven de 150m (boven
rotorhoogte). Aangenomen wordt dat de vogels op toenemende afstand van De Maten
meer hoogte winnen, en dat de grootste kans op aanvaring (of verstoring van de trek)
bestaat in de gebieden die het dichtst bij De Maten liggen (ca. binnen de 1 tot 2
kilometer). Er kan echter niet uitgesloten worden dat de vogels ook op rotorhoogte
blijven vliegen ter hoogte van het industriegebied.
Bij uitgebreid onderzoek van Bureau Waardenburg van grote windturbines in Nederland
(met nachtelijke radarmetingen) heeft men een gemiddelde aanvaringskans van
ongeveer 0,14% gevonden voor alle vogels die tijdens de nacht (incl. schemering) op
windturbinehoogte (ca. 0-150m) door een windpark vliegen. De aanvaringskans voor de
soorten op seizoenstrek was 0,01% en deze voor lokale vogels (dagelijkse
trek/rondvliegende lokale vogels zoals meeuwen en watervogels) was 0,16% (Krijgsveld
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et al., 2009). Bovenstaande cijfers zijn gecombineerde waarden van 3 windparken; 2
gewone lijnopstellingen en 1 echt windpark met 3 rijen van windturbines.
Winkelman (1992) vond bij kleine tot middelgrote windturbines een gemiddelde
nachtelijke aanvaringskans van 0,10% tot 0,17% voor alle vogels die op
windturbinehoogte door een windpark vlogen. Voor kleine meeuwen, die een
vergelijkbare grootte hebben als woudaap, vond hij een aanvaringskans van 0,08% tot
0,16%. Tijdens het onderzoek bij lijnopstellingen van middelgrote tot grote windturbines
in Vlaanderen (Everaert, 2008), werd voor kleine en grote meeuwen die overdag tot in
de schemering de turbines kruisten, een aanvaringskans gevonden van maximaal 0,02%
en 0,09% (windturbinehoogte) tot 0,04% en 0,14% (rotorhoogte).
Een aanvaringskans van 0,14% tot 0,17% wordt gebruikt om een “worst-case” scenario
te berekenen voor woudaap. Voor het “grootste risico”-gebied (Figuur 5) bestaat dan de
kans dat 0,07 tot 0,09 woudapen in aanvaring komen met windturbines per jaar. Bij de
berekening werd uitgegaan van jaarlijks maximaal 50 overvliegende vogels, waarbij de
vogels 1 tot 2 lijnopstellingen (minimaal 1-2 turbines) op windturbinehoogte passeren.
Dit is een klein risico. Bij een groter aantal windturbines die moeten gepasseerd worden,
zal de kans snel toenemen. Door de aanwezigheid van windturbines wijkt een deel van
de vogels over een grotere afstand uit (‘macro-avoidance’, zie Everaert et al., 2011),
waardoor de werkelijke aanvaringskans mogelijks kleiner is dan hierboven vermeld.
Gezien de onzekerheid inzake vlieghoogtes van woudaap, wordt een situatie met meer
dan 2 te kruisen windturbines best vermeden uit voorzorg. De kans op aanvaring is
afhankelijk van de plaatsing van de windturbines ten opzichte van de zuidzuidoostelijke
trekrichting. Binnen de 1 à 2 kilometer van de Maten, is de aanvaringskans voor
woudaap mogelijks groter, omdat de vogels nog meer cirkelende bewegingen uitvoeren
en relatief meer op rotorhoogte vliegen.
In het “mogelijk risico”-gebied voor woudaap (Figuur 5), is de kans op aanvaring kleiner.
Maar ook hier is het aangeraden om zoveel mogelijk rekening te houden met de
trekrichting van de woudaapjes.

2.3. Seizoenstrek van niet lokale vogels
Aangezien boven het industriegebied zich wellicht geen sterke stuwtrek voordoet, zijn de
effecten hierop beperkt.

2.4. Vleermuizen
Mogelijke effecten door aanvaring of verstoring, zullen zich vooral voordoen op minder
dan 100 à 200m van waardevolle kleine landschapselementen (incl. bosranden) en het
Albertkanaal. Uit voorzichtigheid is het aangeraden om minstens 100m en bij voorkeur
200m te vrijwaren rond deze elementen (zie conclusies in Grontmij Vlaanderen (2011) en
globale aanbevelingen in Everaert et al., 2011).

2.5. Samenvatting
Op basis van bovenstaande globale analyse, kunnen we het industriegebied indelen in
verschillende risicozones (Figuur 6).
Zones

Risico & aanbeveling

A,B

Op minder dan 1000m van De Maten, groot risico op aanvaring en verstoring van
watervogels, meeuwen en broedvogels, risico op aanvaring woudaap. Niet
aangeraden voor inplanting windturbines.
Op 1000-2000m van De Maten, risico aanvaring woudaap, meeuwen en slechtvalk.
Inplanting windturbines met randvoorwaarden woudaap, meeuwen en deel voor
slechtvalk (voor woudaap echter zoveel mogelijk te vermijden).

C
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D

E

F
G
H

I

J
K
L
M,N
O,P

Op 1000-2000m van De Maten, risico aanvaring woudaap. Mogelijk risico aanvaring
watervogels (lokale trek?). Inplanting windturbines met randvoorwaarden woudaap
en mogelijk watervogels (voor woudaap zoveel mogelijk te vermijden).
Risico aanvaring woudaap, risico aanvaring slechtvalk en meeuwen (enkel in
noordelijk deel van deze zone). Inplanting windturbines met randvoorwaarden
woudaap, en deels voor slechtvalk en meeuwen.
Risico aanvaring woudaap, mogelijk risico vleermuizen. Inplanting windturbines met
randvoorwaarden woudaap en vleermuizen.
Eerder klein risico aanvaring woudaap, mogelijk risico aanvaring watervogels.
Inplanting windturbines met mogelijke randvoorwaarden watervogels.
Eerder klein risico aanvaring woudaap, risico aanvaring slechtvalk (NO deel van die
zone), mogelijk risico aanvaring en verstoring watervogels. Inplanting windturbines
met randvoorwaarden slechtvalk en watervogels.
Eerder klein risico aanvaring woudaap, risico aanvaring meeuwen en houtduiven,
mogelijk
risico
verstoring
watervogels.
Inplanting
windturbines
met
randvoorwaarden meeuwen, houtduiven en watervogels.
Eerder klein risico aanvaring woudaap. Risico aanvaring meeuwen (wellicht vaste
slaapplaats). Inplanting windturbines met mogelijke randvoorwaarden meeuwen.
Eerder klein risico aanvaring woudaap. Globaal gezien weinig risico voor alle
soortgroepen. Grootschalige inplanting windturbines mogelijk.
Globaal gezien weinig risico voor alle soortgroepen. Grootschalige inplanting
windturbines mogelijk.
Mogelijk risico vleermuizen. Inplanting windturbines met mogelijke randvoorwaarden
vleermuizen.
Op minder dan 300m van VEN en/of habitatrichtlijngebied. Risico op verstoring en
aanvaring broedvogels en vleermuizen. Inplanting windturbines zoveel mogelijk te
vermijden.

Figuur 6. Globale evaluatie van de mogelijke risico’s van windturbines in de industriezone.
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3. Monitoring
Vooral voor het opvolgen van de aanvaringsrisico’s van woudaap, is monitoring van
bestaande windturbines aangeraden, met name dan bij windturbinelocaties die het
‘grootste’ risico vormen voor deze soort: zones C, D, E en F (alsook zones A en B maar in
die zones is het op basis van de beschikbare gegevens sowieso nu al afgeraden om
windturbines te plaatsen, zie ook Figuur 6). De monitoring houdt in dat gezocht wordt
naar aanvaringsslachtoffers onder de turbines, bij voorkeur 2 tot 3 keer per week in een
straal van ongeveer 120-150m rond de turbinemast (zelfde als tiphoogte turbines), in de
periode van begin augustus tot eind september.
Voor de zones waarbinnen slechtvalk broedt, is monitoring aangeraden indien
windturbines worden geplaatst op korte afstand van de nestkasten (oostelijk deel zone C
met noordelijk deel zone E, en oostelijk deel zone H). De monitoring houdt in dat gezocht
wordt naar aanvaringsslachtoffers onder de turbines, bij voorkeur 2 tot 3 keer per week
in een straal van ongeveer 120-150m rond de turbinemast, in de periode begin maart tot
eind juli. Omwille van de grote aanvaringskans is het echter aangeraden om geen
windturbines te plaatsen in de directe nabijheid van de nestkasten van slechtvalk. Indien
nodig, kan een her-lokalisatie van de nestkast overwogen worden.
Op basis van de beschikbare gegevens, zijn voor de overige zones vooral mogelijke
risico’s op lokaal niveau te verwachten, en lijkt monitoring niet echt noodzakelijk.

CONCLUSIE
1. In het grootste gedeelte van het industriegebied Genk Zuid kunnen windturbines
geplaatst worden. Enkel in de randzones A, B, O en P (zie Figuur 6) wordt
aangeraden om geen windturbines te plaatsen. De turbines worden bij voorkeur
zoveel mogelijk gebundeld ingeplant in het oostelijk en zuidoostelijk deel van het
industriegebied (zones K en L). In een aantal zones gelden er randvoorwaarden.
In de zones C, D, E en F bijvoorbeeld, is het aangeraden om het aantal turbines te
beperken omwille van een aanvaringskans voor woudaap.
Er blijven een aantal onzekerheden die op projectniveau best nader onderzocht
worden, waaronder de lokale (mogelijke) trek van watervogels en meeuwen. De
radarstudie van Grontmij Vlaanderen (2011) zou hiervoor meer duidelijkheid
kunnen brengen, maar momenteel wordt deze studie niet vrijgegeven.
2. Vooral voor het aanvaringsrisico van de woudaap (en slechtvalk indien van
toepassing) is het aangeraden om de mogelijke effecten te monitoren in de
risicozones C, D, E en F.
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