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In kader van het Provinciaal Beleidskader Windturbines (voorontwerp), selecteerde de Provincie OostVlaanderen zoekzones voor windturbines (Provincie Oost-Vlaanderen 2008). Dit gebeurde op basis
van de criteria beschreven in de Omzendbrief EME/2006/01–RO/2006/02 (Vlaamse regering 2006),
met als resultaat diverse structurele zoekzones (tot 2-de fase). Voor het aspect natuur werden hierbij
voorlopig enkel de gebieden met een strikte bescherming op Vlaams of Europees niveau en hun
onmiddelijke omgeving uitgesloten voor windturbines (VEN gebieden, Natura 2000 gebieden, erkende
natuurreservaten). Mogelijke natuurverbindingsgebieden (IVON) en natuurgebieden (gewestplan)
werden niet uitgesloten. Deze gegevens dienen later deel uit te maken van een verdere
gedetailleerdere studie van de bekomen zoekzones (Provincie Oost-Vlaanderen 2008).
Ook in geval van niet officieel beschermde gebieden met belangrijke ecologische waarden
(bijvoorbeeld pleister- en broedgebieden, belangrijke trekroutes, verbindingen tussen beschermde
gebieden) dient volgens de Omzendbrief bij een projectaanvraag een omgevingsanalyse uit te maken
welke afstand als buffer aangewezen is.
De nodige gegevens voor de beoordeling van een windturbineproject in de natuurtoetsen van het
decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, zoals gewijzigd,
moeten steeds integraal deel uitmaken van een lokalisatienota:
de algemene natuurtoets (art. 16);
de verscherpte natuurtoets van het Vlaams Ecologisch Netwerk (art. 26bis) en
de verscherpte natuurtoets van de speciale beschermingszone in uitvoering van de habitatrichtlijn en de
vogelrichtlijn (art. 36ter) of te wel de passende beoordeling (Vlaamse regering 2006).

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
(Vlaamse regering 2006). Deze stelling is o.m. ook belangrijk in toepassing van de Algemene
Natuurtoets.
Internationale aanbevelingen duiden op het groot belang van strategische planning en evaluatie, nog
voordat specifieke projecten worden aangevraagd, met o.a. een indeling in (eventueel) mogelijke en
uitgesloten zones (Langston & Pullan 2003 ; Birdlife International 2005). Het beleidskader
windturbines van de Provincie Oost-Vlaanderen, is daar een perfect voorbeeld van. Binnen de
planning van het beleidskader, werd voorzien om de structurele zoekzones in een derde fase nog af te
wegen tegenover mogelijke beperkingen/randvoorwaarden vanuit de luchtvaart en vanwege de fauna.
Deze nota beschrijft een richtinggevende globale afweging (3de fase) van de zoekzones, op basis van
de beschikbare ornithologische gegevens (de fragmentarische informatie over vleermuizen kon
voorlopig niet mee opgenomen worden in de analyse). Hiervoor werd gebruik gemaakt van de
bestaande beleidsondersteunde vogelatlas (Everaert et al. 2003; meest recente digitale versie
beschikbaar in het INBO) en bijkomende informatie zoals reeds uitgevoerde studies en/of adviezen.
Elke zoekzone verkreeg hierbij een code van 1 tot 4 voor het aspect avifauna (Figuur 1 en verder, zie
ook digitale ArcGIS kaarten).
1= “Waarschijnlijk weinig effect / geen of weinig randvoorwaarden”. Deze zones zijn volgens de
beschikbare gegevens zeker mogelijk voor windturbines, met geen of slechts beperkte randvoorwaarden.

2= “Nader onderzoek / mogelijke randvoorwaarden”. Voor deze zones is te weinig informatie beschikbaar
om uit te maken of er windturbines kunnen geplaatst worden of niet. In veel gevallen zal het wel mogelijk zijn
windturbines te plaatsen, met of zonder (beperkte) randvoorwaarden.
3= “Potentieel effect / randvoorwaarden”. Voor deze zones zijn duidelijke indicaties van een mogelijk
belangrijk effect op vogels, met randvoorwaarden (grote kans dat windturbines worden uitgesloten).
4= “Zeker effect / niet aangeraden, of randvoorwaarden”. In deze zones verwachten we belangrijke
effecten op vogels en raden we aan om geen windturbines te plaatsen.
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Figuur 1: Zoekzones voor windturbines: derde fase met afweging voor aspect avifauna. Een ruimtelijke
detailweergave per regio (nummers 1-9) is weergegeven in de Figuren 2 tot 10.
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1. Regio rond Maldegem – Eeklo (Figuur 2)
Voor enkele zones langs de N49 werden reeds eerder adviezen opgemaakt. In bepaalde zones
kunnen wel bijvoorbeeld soms relatief grote aantallen Kieviten (en Wulpen) pleisteren buiten de
broedperiode.
Aan de rand van de noordwestelijke en noordoostelijke zoekzones zijn o.m. mogelijke lokale
vliegbewegingen (Kleine Zwanen, ganzen, eenden, steltlopers, meeuwen) vanuit het noordelijk
gelegen krekengebied richting Damme en Gentse Kanaalzone, maar vermoedelijk gaat het hier om
beperkte aantallen.

Figuur 2. Zoekzones voor windturbines: derde fase met afweging voor aspect avifauna. Legende, zie p. 3.
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2. Regio Gentse Kanaalzone (Figuur 3)
In deze regio werden reeds diverse adviezen opgemaakt voor windturbines. Momenteel is een
windwerkgroep Gentse Kanaalzone (in kader van Strategisch Plan Gentse Kanaalzone) bezig met
een update van de mogelijke zones voor windturbines in de haven. Hierbij is de toekomstige
natuurlijke structuur (nieuwe natuurkerngebieden) van belang. Mogelijke nieuwe natuurgebieden
komen er thv. de Kalevallei, Mendonk, Moervaart/Zuidlede en Moervaart-Noord. De verdere
bespreking voor het plaatsen van windturbines in de haven (met uitzondering van meest zuidwestelijk
deel langs ringvaart), zal gebeuren in de betreffende regionale windwerkgroep.
Voorlopig uitgesloten zones zijn o.m. zones rondom het Rodenhuizedok en (mogelijke) nieuwe
natuurkerngebieden in de haven (vooral omwille van pleisterende en rondvliegende watervogels) en
rondom de spaarbekkens van Kluizen (grote aantallen meeuwen en eenden). Door de onduidelijkheid
inzake de toekomstige situatie van nieuwe natuurkerngebieden, is in verschillende zones nog nader
onderzoek noodzakelijk en/of randvoorwaarden.

Figuur 3. Zoekzones voor windturbines: derde fase met afweging voor aspect avifauna. Legende, zie p. 3.
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3. Regio tussen Aalter en Gent (Figuur 4)
De ‘Kraenepoel’ in Aalter (langs E40) is een belangrijk pleister- en rustgebied, waardoor in de
omgeving eventueel rekening moet gehouden worden met vliegbewegingen. Ten zuiden van Drongen
liggen langs de Leie o.m. de Hassels en Latemse meersen, die ook van regionaal belang zijn voor
vogels. Van verschillende zoekzones zijn geen detailgegevens beschikbaar, en is nader onderzoek
noodzakelijk.

Figuur 4. Zoekzones voor windturbines: derde fase met afweging voor aspect avifauna. Legende, zie p. 3.
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4. Regio tussen Waregem en De Pinte (Figuur 5)
Rond het belangrijk pleister- en rustgebied ‘De Kallemoeie‘ in Nazareth, dient een buffer
gerespecteerd te worden (verstorings- en aanvaringsaspect). Ook o.m. ter hoogte van de Noorderwal
(verbreding Oude Leie) pleisteren vaak grotere aantallen watervogels.

Figuur 5. Zoekzones voor windturbines: derde fase met afweging voor aspect avifauna. Legende, zie p. 3.
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5. Regio tussen Avelgem en Oudenaarde (Figuur 6)
Langs de Schelde zijn in bepaalde gebieden veel lokale en seizoenale vliegbewegingen. Het
Donkmeer in Oudenaarde is ook een belangrijk vogelgebied. De zoekzones thv. Avelgem en
Kluisbergen liggen in of naast VEN gebied (werd blijkbaar nog niet uitgesloten in 2e fase) met
eveneens enkele waterplassen waar regionaal belangrijke aantallen vogels voorkomen.

Figuur 6. Zoekzones voor windturbines: derde fase met afweging voor aspect avifauna. Legende, zie p. 3.
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6. Regio tussen Geraardsbergen en Denderleeuw (Figuur 7)
Voor verschillende zoekzones is nader onderzoek noodzakelijk omwille van de beperkte
ornithologische gegevens. Er liggen enkele verspreide smalle natuurgebieden (gewestplan) langs
waardevolle beken.

Figuur 7. Zoekzones voor windturbines: derde fase met afweging voor aspect avifauna. Legende, zie p. 3.
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7. Regio tussen Aalst en Gent (Figuur 8)
Voor verschillende zoekzones is nader onderzoek noodzakelijk omwille van de beperkte
ornithologische gegevens, maar er zijn waarschijnlijk wel veel mogelijkheden. Ter hoogte van de
splitsing Bovenschelde-Ringvaart kunnen er potentiële problemen optreden voor pleisterende en
rondvliegende watervogels en seizoenale trekvogels.

Figuur 8. Zoekzones voor windturbines: derde fase met afweging voor aspect avifauna. Legende, zie p. 3.
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8. Regio rond Lokeren en Dendermonde (Figuur 9)
Lokale vliegbewegingen tussen het Molsbroek en meer zuidelijke gebieden langs de Schelde (o.a.
Donkmeer) zorgen voor een groot aanvaringsrisico in een deel van de zoekzone langs de E17. Er
liggen ook enkele verspreide natuurgebieden. Voor de zone langs de E17 werd reeds een
richtinggevend advies opgemaakt, waarin meer details staan inzake beperkte randvoorwaarden in een
deel van de meest oostelijke groene zone (Figuur 9).

Figuur 9. Zoekzones voor windturbines: derde fase met afweging voor aspect avifauna. Legende, zie p. 3.
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9. Regio rond St-Niklaas en Beveren (Figuur 10)
Er liggen enkele belangrijke pleister- en broedgebieden thv. Zwijndrecht, met mogelijk grote aantallen
overvliegende vogels in de omgeving. In de zone langs de N49 moet ook rekening gehouden worden
met toekomstige natuurkerngebieden, en er is vooral veel slaaptrek van meeuwen richting
Waaslandkanaal.

Figuur 10. Zoekzones voor windturbines: derde fase met afweging voor aspect avifauna. Legende, zie p. 3.

Het Vogelrichtlijngebied op de Linkerscheldeoever werd in toepassing van de Omzendbrief
EME/2006/01–RO/2006/02 voorlopig niet opgenomen in de potentiële zoekzones (2de fase).
Momenteel werkt de Interdepartementale Windwerkgroep aan de mogelijkheid om via een
planningsproces windturbines te kunnen plaatsen in het gebied. Het INBO is zich ook bewust van het
feit dat bepaalde zones binnen dit specifieke Vogelrichtlijngebied geschikt kunnen zijn voor de
inplanting van windturbines. Er dient wel goed rekening gehouden te worden met de bestaande en
toekomstige natuurgebieden en eventuele zones waarlangs veel lokale vliegbewegingen plaatsvinden.
Nieuwe plannen voor windturbines in het volledige Linkerscheldeoevergebied moeten in eerste
instantie kaderen in een globale visie voor heel het gebied d.m.v. een planningsproces in overleg met
alle betrokken instanties. Op die manier kunnen mogelijk cumulatieve effecten ook beter bepaald
worden. Enkele jaren geleden werd zo’n visienota opgemaakt in kader van het Strategisch Plan van
de haven op Linkeroever, maar door de veranderingen in het gebied, is er nood aan een actualisatie.
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Aan de hand van de meest recente gegevens (vogels, vleermuizen), de uiteindelijke kaart van
‘ecologische infrastructuur’ (strategisch plan), en in overleg met het Agentschap voor Natuur en Bos,
de provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen, en o.a. Natuurpunt, kan het INBO een nieuwe studie
maken voor het hele Linkerscheldeoevergebied betreffende de bouw van windturbines. Het resultaat
van zo’n richtinggevende studie zal een plan zijn met zones die zeker kunnen voor windturbines,
zones met bepaalde randvoorwaarden, en (voorlopig) uitgesloten zones. Een officiële opdracht
hiervoor werd nog niet gegeven.
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