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1 Inleiding 

Ter hoogte van de industriezone Klein Gent te Herentals, wenst men 2 windturbines te plaatsen. 

De installatie en exploitatie van windturbines past in het algemene streven van de overheid naar een 

hoger aandeel hernieuwbare energie in de energiemix.  

Vooraleer een windturbine geïnstalleerd kan worden, dient de initiatiefnemer in een zogeheten 

lokalisatienota de effecten van de exploitatie inzake de veiligheid en hinder ten aanzien van de omgeving 

te onderzoeken. 

Deze nota beschrijft de mogelijke effecten van de turbines op natuurwaarden.  

Achtereenvolgens worden in voorliggende rapportage volgende aspecten behandeld: 

• Beschrijving van het project en het projectgebied, 

• De omzendbrief m.b.t. de inplanting van windturbines, 

• Beschermde gebieden en overig relevant gebiedsgericht beleid in het studiegebied, 

• Relevante natuurwaarden in de omgeving van het projectgebied, 

• Analyse van de effecten voor de geplande windturbines, 

• Beoordeling van de effecten voor de geplande windturbines. 
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2 Beschrijving van het project 

2.1 Beschrijving van de windturbine 

Het project betreft de installatie en exploitatie van twee windturbines ten zuiden van de industriezone 

Klein Gent te Herentals. De geplande turbines staan ca. 768 m uiteen. Voor de vergunningsaanvraag 

wordt uitgegaan van een tiphoogte van 157 m TAW en een rotordiameter van 124 m.  

2.2 Situering van de turbines 

De turbines zijn gelegen ten zuiden van industriezone Klein Gent, die gelegen is ten zuiden van de E313 

in Herentals. De inplanting is gevisualiseerd in Figuur 1. Tabel 1 bevat de coördinaten van de geplande 

turbines. De turbines worden ingeplant in landschappelijk waardevol agrarisch gebied (WT-E1) en 

agrarisch gebied (WT-E2). Aan noordelijke zijde sluit het industriegebied aan op de kern van Herentals, 

aan de zuidelijke zijde grenst het aan open landbouwgebied. Dit agrarisch gebied, waarin beide 

windturbines gepland zijn, betreft voornamelijk intensief akkerland met slechts sporadisch het 

voorkomen van kleine landschapselementen zoals een korte bomenrij of een haagje.  

Voor het bepalen van de afstanden t.o.v. nabij gelegen natuurgebieden is steeds de kortste afstand 

tussen de betreffende gebieden en het rotorvlak genomen, niet de mast. De afstanden van de 

windturbine t.o.v. natuurgebieden in de omgeving zijn als volgt: 

▪ natuurreservaat Kerkeheide: 1,94 km; 

▪ gebieden van het VEN/IVON: 2,40 km (De Vallei van de Kleine Nete benedenstrooms); 

▪ habitatrichtlijngebied BE2100026 Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en 

heiden: 1,75 km; 

▪ vogelrichtlijngebied BE2100424 De Zegge: 10,70 km. 



Bouw van twee windturbines te Herentals. Afweging natuureffecten. 
 

8 
 

  

Figuur 1. Situering van de geplande windturbines in Herentals. 

Tabel 1. Coördinaten van de geplande windturbines (inplanting mast) in Belgium Lambert BD72. 

Windturbine X (m) Y (m) 

Middelpunt windturbine 

WT-E1 
178437 205934 

Middelpunt windturbine 
WT-E2 

178855 205696 

3 De omzendbrief m.b.t. de inplanting van windturbines 

De omzendbrief RO/2014/02 (dd. 25 april 2014) geeft ten aanzien van het aspect natuur aan wat in een 

lokalisatienota van belang is. Wat hierover wordt gesteld, wordt hieronder overgenomen. 

Betreffende omzendbrief vermeldt het volgende: 

“De te verwachten effecten op de fauna, in het bijzonder op vogels en vleermuizen vormen een belangrijk 

element in de besluitvorming bij de oprichting van windturbines. Naast de effectieve mogelijke aanvaring 

met de windturbines kan verstoring optreden die, afhankelijk van de aard van de verstoring en de mate 

van gewenning of van uitwijkmogelijkheid, blijvend kan zijn. De nodige gegevens voor de beoordeling van 

het project in de natuurtoetsen, vermeld in het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het 
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natuurbehoud en het natuurlijk milieu (het Natuurdecreet)(en latere wijzigingen), maken, als ze van 

toepassing zijn, een integraal deel uit van de lokalisatienota: 

▪ gegevens voor een evaluatie in het kader van de algemene natuurtoets (artikel 16); 

▪ gegevens voor een evaluatie in het kader van de verscherpte natuurtoets van het Vlaams Ecologisch 

Netwerk (artikel 26bis); 

▪ de habitattoets van de speciale beschermingszone ter uitvoering van de Habitatrichtlijn en de 

Vogelrichtlijn (artikel 36ter) of de passende beoordeling. 

Artikel 16 van het natuurdecreet stelt dat in geval van een vergunningsplichtige activiteit de bevoegde 

overheid er zorg voor draagt dat er geen vermijdbare schade kan ontstaan door de vergunning te 

weigeren of door redelijke voorwaarden op te leggen om de schade te voorkomen, te beperken of, als dat 

niet mogelijk is, te herstellen. Vermijdbare schade is schade die de exploitant kan vermijden door zijn 

exploitatie aan te passen of door voorzorgsmaatregelen te nemen (bijvoorbeeld milderende of 

compenserende maatregelen), die in de praktijk haalbaar zijn en die niet leiden tot de onwerkbaarheid 

van de exploitatie. De algemene natuurtoets is algemeen en is dus overal van toepassing. 

Artikel 26bis stelt dat een overheid geen toestemming of vergunning mag verlenen voor een activiteit die 

onvermijdbare én onherstelbare schade aan de natuur in het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) kan 

veroorzaken. De overheid kan voorwaarden opleggen om dat schadelijk effect te voorkomen, te 

beperken, te herstellen of te compenseren. Onvermijdbare schade is schade die hoe dan ook veroorzaakt 

wordt, op welke wijze de activiteit ook uitgevoerd wordt. Als uit de VEN-toets blijkt dat er (ondanks 

milderende maatregelen) toch onvermijdbare en onherstelbare schade kan optreden, kan de activiteit 

eventueel onder specifieke voorwaarden doorgaan via een afwijkingsprocedure, zoals opgenomen in het 

Natuurdecreet. 

Artikel 36ter, §3, stelt dat als een activiteit (of een plan of een programma) een betekenisvolle aantasting 

van de natuurlijke kenmerken van een speciale beschermingszone (Vogel- of Habitatrichtlijngebied) kan 

veroorzaken, die activiteit aan een passende beoordeling moet worden onderworpen (= de habitattoets). 

Door middel van een voortoets kan bepaald worden of een risico op een betekenisvolle aantasting 

bestaat. De vergunning kan alleen verleend worden, het plan of programma kan alleen goedgekeurd 

worden als de uitvoering geen betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van een speciale 

beschermingszone kan veroorzaken, eventueel door voorwaarden op te leggen. Als uit de passende 

beoordeling blijkt dat er (ondanks milderende maatregelen) toch een betekenisvolle aantasting kan 

optreden, kan de activiteit eventueel onder specifieke voorwaarden doorgang vinden via een 

afwijkingsprocedure, zoals opgenomen in het Natuurdecreet. Het Soortenbesluit van 15 mei 2009 bevat 

de basisregels en de krijtlijnen voor soortenbescherming en soortenbeheer. De impact die windturbines 

kunnen hebben op een soort, zal afgewogen moeten worden tegen de wettelijke status en tegen de 

eventuele instandhoudingsdoelstellingen van die soort. De toepassing van het Soortenbesluit, kan 

doorgaans geïntegreerd worden binnen de natuurtoetsen (zie boven). Het Soortenbesluit bepaalt verder 

wanneer afwijkingen van de beschermingsbepalingen kunnen worden toegestaan. 

Andere regelgeving die van toepassing kan zijn bij de beoordeling van geplande windturbines, is onder 

andere: 
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▪ het Bosdecreet van 13 juni 1990 (en latere wijzigingen), met onder meer regels voor ontbossing; 

▪ het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juli 1998 (en latere wijzigingen) tot vaststelling van 

nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en 

het natuurlijk milieu (het zogenaamde ‘Vegetatiebesluit’), met onder meer regels voor het wijzigen 

van vegetatie en kleine landschapselementen zoals holle wegen en historisch permanent grasland.” 

4 Relevant gebiedsgericht beleid 

4.1 Situering NATURA2000-gebieden 

Figuur 2 toont de ligging van de nieuwe windturbines ten opzichte van het meest dichtbij gelegen 

Habitatrichtlijngebied. Dit betreft een gedeelte van de SBZ-H ‘BE2100026 Valleigebied van de Kleine 

Nete met brongebieden, moerassen en heiden’, en ligt op een afstand van 1,75 km t.o.v. het rotorvlak. 

Het meest dichtbij gelegen Vogelrichtlijngebied is de SBZ-V BE2100424 (De Zegge) en ligt op een afstand 

van 10,70 km. 

 

Figuur 2. Situering van de nieuwe windturbines (geel) ten opzichte van gebieden van het Natura2000-netwerk 
(Habitatrichtlijngebied). 

4.2 Situering gebieden van het VEN en IVON 

Figuur 3 toont de ligging van de nieuwe windturbines ten opzichte van gebieden van het VEN en IVON in 

de omgeving. Het meest dichtbij gelegen gebied is “De Vallei van de Kleine Nete benedenstrooms” en 

ligt op een afstand van 2,40 km t.o.v. het rotorvlak.  
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Figuur 3. Situering van de nieuwe windturbines (geel) ten opzichte van gebieden van het VEN en IVON. 

5 Relevante natuurwaarden in de omgeving van de projectlocatie 
De ruime omgeving van de projectlocatie bestaat ten zuiden voornamelijk uit open landbouwgebied met 

hoofdzakelijk intensief bewerkte akkers. Hier en daar zijn er enkele kleine waardevolle natuurelementen: 

kleine naaldhoutbestanden (ppm), enkele eutrofe plassen (ae), een klein populierbestand (lhb), een zuur 

eikenbosje (qs) en een klein akkerperceel met struwelen en veel of zeldzame akkerkruiden (bs*). Ten 

noorden en ten oosten bevindt zich het industrieterrein met nauwelijks natuurwaarden. Enkel een klein, 

zeer waardevol eiken-berkenbos (qb°), een klein, waardevol gemengd loofhoutbosje (gml) en een kleine, 

zeer waardevolle oligotrofe tot mesotrofe waterplas (aom*). Ten westen en zuidwesten van de 

projectlocatie tot slot bevinden zich enkele waardevolle en zeer waardevolle natuurwaarden. Het betreft 

voornamelijk bosgebieden: naaldhoutbestanden (ppm), eiken-berkenbossen (qb) en oligotroof 

elzenbroek met veenmossen (vo). Daarnaast zijn er ook enkele graslanden: soortenrijk permanent 

grasland (hp*), vochtig grasland gedomineerd door russen (hj), verruigd grasland (hr), zwak ontwikkeld 

dotterbloemgrasland (hc°), en enkele struwelen: vochtig wilgenstruweel (sf) (Figuur 4). 



Bouw van twee windturbines te Herentals. Afweging natuureffecten. 
 

12 
 

 

Figuur 4. Biologische waarderingskaart in de ruime onmgeving van de projectlocatie. Lichtgroen = minder waardevol; 
donkergroen = zeer waardevol. 

5.1 Vogels 

Volgende gegevens van het projectgebied uit beschikbare bronnen en literatuur werd geraadpleegd: 

- Risico-atlas vogels windturbines (Everaert, 2015) 

- broedvogels en trekvogels: de waarnemingendatabank van Natuurpunt (www.waarnemingen.be); 

- trekvogels: website www.trektellen.org; 

5.1.1 Broedvogels 

De risico-atlas, opgemaakt door het INBO, is een belangrijk element bij de effectinschatting van 

windturbines op vogels en vleermuizen in Vlaanderen. In de risico-atlas voor vogels worden 4 

risicoklassen onderscheiden (van 0 tem 3), zoals weergegeven in Tabel 2. In de risico-atlas worden aparte 

deelkaarten opgenomen voor broedvogels en niet-broedvogels. Voor broedvogels bestaan volgende 

deelkaarten: 

• Broedkolonies 

• Weidevogelgebieden  

• Akkervogelgebieden 

• Bijzondere broedvogels 

http://www.waarnemingen.be/
http://www.trektellen.org/
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Deze deelkaarten tonen aan dat er zowel geen broedkolonies, weidevogelgebieden, akkervogelgebieden 

of bijzondere broedvogels in de ruime omgeving van het projectgebied aanwezig zijn. Dit geeft reeds aan 

dat de locatie van de geplande twee windturbines geen grote dichtheden aan broedvogels zal bevatten. 

Hieronder wordt verder een inschatting gemaakt van de mogelijk aanwezige broedvogels op basis van de 

aanwezige vegetaties. 

Tabel 2. Risicoklassen voor vogels, impact en op te maken nota’s en toetsen i.h.k.v. de opmaak van lokalisatienota’s. 

Kl Risico Impact? Nota’s en toetsen 

0 laag risico, geen 

informatie 

 beknopte nota is noodzakelijk 

(bv. voortoets passende 

beoordeling) 

1 mogelijk risico standaard risico, beperkte 

effecten? 

beknopte nota is noodzakelijk 

(bv. voortoets passende 

beoordeling) 

  indicaties op belangrijke 

effecten? 

Uitgebreide nota is noodzakelijk 

ter bepaling van de impact (bv. 

passende beoordeling)  

2 risico aanwezig belangrijke lokale impact, 

cumulatieve impact door 

combinatie-effecten met 

andere windparken 

Uitgebreide nota is noodzakelijk 

ter bepaling van de impact (bv. 

passende beoordeling) 

3 groot risico belangrijke Vlaamse en 

mogelijk internationale 

impact, principieel te 

vermijden voor windturbines 

Uitgebreide nota is noodzakelijk 

ter bepaling van de impact (bv. 

passende beoordeling), 

eventueel aangevuld met 

vooronderzoek (vogeltellingen) 

i.f.v. mogelijke effecten op 

erkende gebieden (VEN, IVON, 

speciale beschermingszones)  

 

Beide windturbines bevinden zich in de directe nabijheid van industriegebied. Hier worden normaliter 

geen zeldzame broedvogels verwacht. Binnen het industrieterrein zijn wel enkele waardevolle 

landschapselementen aanwezig, waaronder een kleine waterplas omgeven door een klein bosje.  

In 2009 gaf het INBO reeds advies voor een windturbineproject op deze locatie (Everaert, 2009). Hierin 

wordt ondermeer melding gemaakt van de broedvogels die toen voorkwamen in de directe omgeving. 

Het ging onder meer om verschillende broedparen van kievit en twee broedparen van wulp. Ook wordt 
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melding gemaakt van verschillende roofvogels die zouden broeden in de nabij gelegen bosgebieden 

(havik, buizerd, sperwer). Het is in het advies niet volledig duidelijk of het gaat om het bos onmiddellijk 

ten westen van de turbines of om bossen die verder weg gelegen zijn. Wel wordt concreet melding 

gemaakt van buizerd die tot op het industrieterrein komt jagen omwille van het grote aantal konijnen. 

Hierbij moet wel opgemerkt worden dat het industriegebied toen nog niet volledig ingevuld was en dat 

tussen de bedrijven nog graslanden aanwezig waren.  

In 2018 gaf het ANB eveneens een advies voor een windturbineprojectaanvraag op dezelfde locatie 

(Rommens, 2018). Hierin wordt melding gemaakt van broedgevallen van scholekster, houtduif en 

zwartkop binnen het industriegebied. In het zuiden van het projectgebied, in het open agrarisch gebied 

met relatief weinig natuurlijke elementen, broedt de kievit met meerder koppels (op een afstand groter 

dan 660 m van de geplande windturbines). Binnen het projectgebied komen ook enkele roofvogels voor, 

waaronder buizerd, torenvalk en sperwer. Of buizerd nog gebruik maakt van het industriegebied als 

foerageergebied, is onduidelijk. Het industriegebied is in elk geval intussen volledig ingevuld, wat de kans 

op het voorkomen van belangrijke aantallen konijnen beperkt. Vermoedelijk zal het dan ook niet meer zo 

aantrekkelijk zijn als foerageergebied voor buizerd. 

Op waarnemingen.be werd daarnaast nog gezocht naar recente waarnemingen. Voor het 

industriegebied zelf zijn er meldingen ter hoogte van de kleine waterplas. Hier werden o.a. ijsvogel (max. 

3 broedpaar) en boomkruiper waargenomen.  

Beide windturbines liggen in agrarisch gebied. De meest nabij gelegen landbouwpercelen bestaan 

voornamelijk uit (intensieve) akkers met nagenoeg geen graslanden. Er worden dan ook geen belangrijke 

aantallen broedvogels verwacht in deze zone. Op www.waarnemingen.be zijn meldingen opgenomen 

van broedende kieviten (max. 7 broedpaar) in de ruime omgeving van de turbines. Het ANB advies van 

2018 bevestigt dit. De kans dat deze vogels zich dichtbij de geplande turbines begeven, is eerder beperkt 

door de nabijheid van het industrieterrein. Van wulp zijn er geen recente waarnemingen meer te vinden. 

Op een afstand van circa 350 m van WT-E1 liggen een aantal bosgebieden. Hier kunnen verschillende 

bossoorten tot broeden komen. Volgende soorten zijn in de bosgebieden waargenomen: bosuil, grote 

bonte specht, zwarte specht, gaai, zwarte kraai, matkop, zwartkop, goudhaan, winterkoning en 

boomklever (bron: waarnemingen.be). Ook de roofvogels vernoemd in het advies van 2009 (havik, 

buizerd en sperwer) kunnen mogelijk voorkomen.  

5.1.2 Overwinterende en pleisterende vogels 

De risico-atlas bevat ook deelkaarten voor niet-broedvogels, meerbepaald overwinterende en 

pleisterende vogels: 

• Pleister- en rustgebieden watervogels en steltlopers  

• Slaapplaatsen 

Deze deelkaarten geven aan dat geen pleister-, rust- of slaapgebieden in de ruime omgeving van het 

projectgebied aanwezig zijn. Hieronder wordt verder een inschatting gemaakt op het potentieel 

voorkomen van overwinterende en pleisterende vogels op basis van de aanwezige vegetaties. 

http://www.waarnemingen.be/
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In eerste instantie werd een inschatting gemaakt van het mogelijk belang van de omgeving van het 

projectgebied voor overwinterende vogels. Door de beperkte beschikbaarheid van kleine 

landschapselementen in de directe omgeving (<300 m) werd ingeschat dat het projectgebied niet 

interessant is voor de meeste zangvogels. De bosgebieden op circa 350 m van WT-E1 zijn dan weer wel 

geschikt. Daarnaast werd ingeschat dat soorten als kievit, spreeuw en veldleeuwerik gebruik kunnen 

maken van de akkers en graslanden in de ruime omgeving rond het projectgebied als rust- en 

foerageergebied.  

Er zijn geen belangrijke pleister- en rustgebieden van watervogels en steltlopers in de directe nabijheid 

van de projectlocatie (<1000 m) aanwezig. Op grotere afstand is het Netekanaal aanwezig die wel enige 

waarde heeft voor pleisterende en overwinterende watervogels voor de soorten aalscholver, blauwe 

reiger, krakeend, kievit en watersnip. 

5.1.3 Trekvogels 

De deelkaarten m.b.t. trekvogels (niet-broedvogels) opgenomen in de risico-atlas zijn: 

• Voedseltrek  

• Slaaptrek  

• Seizoenstrek 

Geen enkele trekroute is in de ruime omgeving van het projectgebied aanwezig. 

De projectlocatie is niet gelegen tussen verschillende pleister- of rustgebieden voor watervogels of 

steltlopers, waardoor ook geen lokale trekkende vogels verwacht worden (voedsel- en slaaptrek). 

In Vlaanderen zijn er verschillende zogenaamde ‘trektelposten’ waar jaar na jaar doortrekkende vogels 

worden geteld. Deze seizoensgebonden trek wordt vooral gevolgd in het najaar omdat de aantallen die 

doortrekken dan hoger zijn dan in het voorjaar. Op sommige locaties wordt ook tijdens het voorjaar 

tellingen gedaan. Veel trektellers geven hun gegevens in op de website www.trektellen.org waar ze 

raadpleegbaar zijn. De trekpost die het dichtst gelegen is bij het projectgebied is ‘Hellekens Herentals’, 

die 5 km ten noorden van het projectgebied is gelegen. Het spreekt voor zich dat trektelonderzoek enkel 

de zogenaamde overdag trekkende vogels (of de vogels die ten minste gedeeltelijk gedurende de dag 

trekken) detecteert. Vogels die voornamelijk ‘s nachts trekken (vele zangvogels, kwartel, ...) zijn hier dus 

niet in opgenomen. 

In Tabel 3 zijn de telgegevens voor een aantal aandachtssoorten samengebracht. Bij selectie van de 

aandachtssoorten werd rekening gehouden met volgende factoren: 

▪ soorten waarvan grote tot zeer grote aantallen doortrekken in Vlaanderen; 

▪ soorten die vooral over open gebieden trekken; 

▪ soorten van Bijlage I van de Vogelrichtlijn. 
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Tabel 3. Telgegevens van trektelpost ‚Hellekens Herentals‘ voor enkele aandachtsoorten. 

Soort Totaal 2018 

Grote zilverreiger 13 

Aalscholver 288 

Bruine kiekendief 1 

Blauwe kiekendief 3 

Rode wouw 4 

Buizerd 175 

Kievit 1462 

Houtduif 37214 

boomleeuwerik 106 

veldleeuwerik 2773 

Spreeuw 6853 

Kramsvogel 2492 

Koperwiek 2390 

Vink 2183 

 

In de onderstaande figuren worden kaarten weergegeven met doortrekpatronen van deze individuele 

soorten. De aantallen op deze kaarten zijn uitgedrukt in uurgemiddelden, wat een minder vertekend 

beeld geeft m.b.t. het belang van een gebied als trekroute voor deze soorten. Door de aantallen in 

uurgemiddelden uit te drukken, wordt er gecorrigeerd in functie van hoe vaak de telpost wordt bemand. 

Uit deze doortrekpatronen blijkt dat de betreffende soorten ofwel hun voornaamste trek elders in 

Vlaanderen hebben (bijvoorbeeld langs de kust voor vink of in het zuiden voor rode wouw) of dat ze min 

of meer gelijkmatig over heel Vlaanderen doortrekken. Er is in elk geval geen sprake van een duidelijke 

stuwtrek ter hoogte van de projectlocatie. 

Dit leidt tot de conclusie dat voor alle soorten in de regio van het projectgebied aantallen doortrekken 

die we ook in de rest van Vlaanderen zien, en meestal betreft het zelfs lagere aantallen. De regio van het 

projectgebied lijkt bijgevolg niet van uitzonderlijk belang voor doortrekkende vogels.  

 



Bouw van twee windturbines te Herentals. Afweging natuureffecten. 
 

17 
 

  
Grote zilverreiger Aalscholver  

  
Bruine kiekendief Blauwe kiekendief 
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Rode wouw Buizerd  

  
Kievit  Vink 

  
Houtduif  Boomleeuwerik  
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Veldleeuwerik Spreeuw  

  
Kramsvogel  Koperwiek  

Figuur 5.  Visualisatie van belang van vlaamse trektelposten voor achtien soorten. Het telpunt ‚Hellekens Herentals‘ is 
gemarkeerd door een gele cirkel rond de telpost. 

5.2 Vleermuizen 

5.2.1 Vlaamse risicoatlas voor Vleermuizen 

De synthesekaart van de risicoatlas geeft voor vleermuizen een mogelijk risico (klasse 1) tot risico (klasse 

2) voor WT-E1 aan, en geen risico of onvoldoende informatie (klasse 0) voor WT-E2 (Figuur 6). 

Risicogebieden, zo geeft de risicoatlas aan, bevinden zich in de ruime omgeving van het projectgebied 

vooral ter hoogte van bossen. Het industrieterrein is aangeduid als klasse 0. Uitgaande hiervan kan niet 

worden uitgesloten dat bepaalde aantallen vleermuizen in de omgeving van het projectgebied aanwezig 

zijn. Hieronder wordt verder een inschatting gemaakt van de mogelijk voorkomende soorten. 
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Figuur 6. Situering van de gplande windturbines (gele ster) volgens de synthesekaart risicoatlas voor vleermuizen-
windturbines.  

Vleermuiswaarnemingen voor dit gebied zijn nauwelijks beschikbaar. De zoogdierenatlas (Verkem e.a., 

2003), die waarnemingen tot op 5x5 km hokniveau weergeeft, geeft een beeld van de soorten die in 

deze omgeving voorkomen. We stellen het voorkomen van volgende soorten in de wijde omgeving 

(kilometerhokken 5 x 5 km) van het projectgebied vast: laatvlieger, watervleermuis, rosse vleermuis, 

gewone dwergvleermuis en gewone grootoorvleermuis. Omdat de waarnemingsfrequentie in het 5x5-

km hok eerder laag is, en gericht onderzoek van het projectgebied ontbreekt, wordt hieronder – 

rekening houdend met de omgevingskenmerken - ingeschat welke vleermuissoorten in het gebied 

kunnen voorkomen. 

Er kan van uitgegaan worden dat het industriegebied zelf, waar de geplande windturbines aan grenzen, 

wellicht niet of nauwelijks geschikt is voor vleermuizen. In dergelijke zones is er voor vleermuizen weinig 

voedsel te halen. Bovendien zijn dergelijke zones s ’avonds en ’s nachts vaak verlicht. Verschillende 

vleermuissoorten zijn gevoelig voor licht en mijden dergelijke locaties. In de directe omgeving rondom 

het projectgebied zijn enkele kleine landschapselementen te vinden, voornamelijk bomenrijen. 

Bovendien zijn er aangrenzend enkele bosgebieden (Figuur 7). De soorten laatvlieger, gewone 

dwergvleermuis en gewone grootoorvleermuis kunnen hier bijgevolg potentieel voorkomen. De rosse 

vleermuis en watervleermuis zijn soorten eerder gebonden aan waterpartijen. In de ruimte omgeving 

van het projectgebied komen enkele waterpartijen voor. De kans is bijgevolg reëel dat deze soorten er 

voorkomen. 

In de waarnemingendatabank van Natuurpunt zijn volgende soorten opgenomen in de omgeving van het 

projectgebied: ingekorven vleermuis, rosse vleermuis en gewone dwergvleermuis. De ingekorven 

vleermuis staat op de rode lijst als categorie ‘met uitsterven bedreigd’. De soort staat eveneens vermeld 

in Bijlage 2 en Bijlage 4 van de habitatrichtlijn. De soort is evenwel minstens 1,5 km van de windturbines 

waargenomen. Het voornaamste jachtgebied van deze soort is bos, naast weilanden en langs 

houtkanten. De jachtgebieden kunnen bovendien meer dan 10 km ver van de zomerverblijfplaats 
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gesitueerd worden (bron: ecopedia.be). De kans is bijgevolg reëel dat de soort zich in het projectgebied 

zal begeven.  

 

Figuur 7. Kleine landschapselement en bosgebieden in de omgeving van het projectgebied. 

5.2.2 Vleermuizenonderzoek 

In het kader van een gelijkaardig gepland windturbineproject van EDF Luminus werd door 

Greenspot/Arcadis een quick-scan vleermuizenonderzoek uitgevoerd. In de periode juli tot september 

2018 werd zowel een bemand batdetectoronderzoek als een onderzoek met automatische 

batdetectoren uitgevoerd. Aangezien het onderzoek grotendeels verricht werd in de omgeving van de 

geplande windturbines die onderwerp zijn van deze natuurtoets, worden de resulaten van het 

vleermuizenonderzoek overgenomen. 

5.2.2.1 Bemand batdetectoronderzoek 

Tussen 22 juli en 12 september 2018 werd gedurende 3 avonden in het onderzoeksgebied van de 

industriezone Klein Gent een bemand batdectoronderzoek verricht. In totaal werden 35 waarnemingen 

van vleermuizen vastgesteld, waarbij een ‚waarneming‘ van een vleermuis bestaat uit een detectie van 

geluid van een nabij vliegende vleermuis gedurende een korte periode (overvliegend) of langere periode 

(foeragerend). Het westelijk en centraal deel van de industriezone werd met batdector afgelopen. Alle 

vleermuiswaarnemingen en foerageerroutes zijn weergegeven in Figuur 9.  

Op volgende dagen werd een avondinventarisatie uitgevoerd: 

• Zondag 22 juli 2018 
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• Vrijdag 31 augustus 2018 

• Woensdag 12 september 2018 

Tijdens de avondtelling van 22 juli 2018 werd de eerste gewone dwergvleermuis bijna een uur na 

zonsondergang waargenomen. In de industriezone werden er jagende gewone dwergvleermuizen 

gedetecteerd waar er bomenrijen (met plataan) aanwezig waren. Aan de vijver centraal in de 

industriezone was er weinig activiteit en werden er slechts twee jagende gewone dwergvleermuizen 

waargenomen. De activiteit in het industriegebied en randzones was laag. Er werden geen andere 

soorten dan gewone dwergvleermuis vastgesteld. 

Tijdens de avond van 31 augustus 2018 werd de eerste gewone dwergvleermuis 35 minuten na 

zonsondergang gedetecteerd aan een bomenrij binnen het industrieterrein. Rond de vijver jaagden 2 à 3 

gewone dwergvleermuizen. Verder was er langs de bosranden en boomrijen slechts beperkte actvitiet 

van gewone dwergvleermuis. Een overvliegende rosse vleermuis werd aaan de westrand van het 

industrieterrein waargenomen. 

De inventarisatie van 12 september 2018 was gelijkaardig aan de vorige inventarisaties. Een jagende 

gewone dwergvleermuis werd waargenomen aan de vijver. In de rest van het onderzochte gebied was er 

slechts weinig activiteit van gewone dwergvleermuis. Er werden geen andere soorten gedetecteerd. 

5.2.2.2 Automatische detectoronderzoek 

Op 2 loacties (D1 en D2, Figuur 8) in de westrand van het industriegebied werd tijdens de laatste week 

van juli 2018 en eerste week van september 2018 gedurende 7 voledige nachten een automatische 

detector geplaatst. Dit resulteerde in een totaal van 3.049 op soort gebrachte opnames.  

Op locatie D1 was 96% van alle vleermuizenopnames van gewone dwergvleermuis. Zes andere soorten 

werden ook gedecteerd, maar in beperkte mate. Van laatvlieger werden 31 opnames gemaakt, van 

baard/Brandts vleermuis 8 opnames en van rosse vleermuis 4 opnames. Deze soorten vliegen de locatie 

bijgevolg onregelmatig over en blijven niet gedurrende een langere tijd in de omgeving jagen. In de 

zomer is ruige dwergvleermuis slechts sporadisch aanwezig in Vlaanderen, en er werd dan ook maar één 

opname gemaakt van deze soort. Van watervleermuis werd eveneens slechts één opname gemaakt. Van 

franjestaart, een soort die sterk gebonden is aan bos, werden 3 opnames gemaakt. 

Detector D2 is geplaatst in de rand van de boszone aan de westrand van het industriegebied, en voor 

deze natuurtoets voornamelijk van belang gezien de geplande ligging van windturbine WT-E1. In totaal 

werden op deze locatie 1.882 opnames gemaakt. De invloed van de frissere nachten tijdens de eerste 

twee nachten (31 augustus en 1 september 2018) blijkt duidelijk uit de actviteitsgraad van de 

vleermuizen. Na middernacht werden er nagenoeg geen opnames meer gemaakt (nachttemperatuur 

onder de 10 °C). Tijdens de overige, warmere nachten, was er tijdens alle nachtelijke uren 

vleermuizenactiviteit. Het grootste deel (86%) van de opnames was opnieuw afkomstig van de gewone 

dwergvleermuis. In de vroege morgen bleven de gewone dwergvleermuizen tot een halfuur voor 

zonsopgang jagen langs de bosrand. In tegenstelling tot de meetperiode tijdens de laatste week van juli 

werden er tijdens de eerste week van september meer ruige dwergvleermuizen gedetecteerd (120 

opnames). September valt volop in de migratieperiode van deze soort, waardoor waarschijnlijk een deel 
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van de opnames van migrerende dieren afkomstig zijn. Van laatvlieger werden 91 opnames (5%) 

gemaakt, waarvan meer dan de helft tijdens één avond. Na middernacht werden er bijna geen opnames 

meer van deze soort gemaakt. Van rosse vleermuis werden een 50-tal opnames geregistreerd, verspreidt 

over de volledige meetperiode. Vermoedelijk komt deze soort jagen in het bosrijk gebied ten westen van 

het industriegebied en passeert dan af en toe ook in de omgeving van de bosrand. Van baard/Brands 

vleermuis werden slechts 4 opnames en van watervleermuis slechts 2 opnames gemaakt. Beide soorten 

zijn bijgevolg slechts sporadisch aanwezig langs de bosrand. Van de moeilijker (stille sonar) te 

inventariseren grootoorvleermuis werden 3 opnames geregistreerd.  

 

Figuur 8. Situering van de automatische detectoren D1 en D2 ten opzichte van de geplande windturbines. 

5.2.2.3 Foerageergebieden 

Figuur 9 geeft de de intensievere foerageergebieden weer. Deze beperken zich tot de bomenrijen in de 

industriezone en de bosranden ten westen van de industriezone. In de industriezone zelf is er beperkt 

foerageeractiviteit van gewone dwergvleermuis langs de boomrijen en aan de vijver. Andere soorten 

werden hier niet jagend vastgesteld. Langs de bosrand aan de westzijde van de industriezone komt 

vooral gewone dwergvleermuis jagen, beperkt komen laatvlieger en rosse vleermuis er jagen.   

5.2.2.4 Vliegroutes 

Figuur 9 geeft de vastgestelde vliegroutes in het gebied weer. De lijnvormige groenelementen, namelijk 

de bomenrij in het industriegebied wordt voornamelijk door gewone dwergvleermuis gebruikt. In de 

randen van de industriezone, langs de bosranden, zijn er vliegroutes van de meeste soorten. Gewone en 
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ruige dwergvleermuis, baardvleermuis, watervleermuis, etc. volgen deze bosranden. Grotere soorten als 

laatvlieger en rosse vleermuis vliegen mer boven deze bosranden.  

5.2.2.5 Conclusies vleermuisonderzoek 

• In totaal werden 8 verschillende soorten aangetroffen waarvan enkel de gewone 

dwergvleermuis algemeen was. Ruige dwergvleermuis werd in beperkte aantallen vastgesteld in 

de maand september. Laatvlieger en rosse vleermuis komen onregelmatig voor. Van vier soorten 

werden maar één of enkele opnames gemaakt. Het betreft baard/Brandts vleermuis, 

watervleermuis, franjestaart en gewone grootoorvleermuis. 

• Binnen de industriezone zelf was er slechts beperkte vleermuizenactviteit en dan enkel van de 

soort gewone dwergvleermuis langs de boomrijen en aan de vijver. 

• Langs de bosranden in de overgang van de industriezone naar het omvangrijk open ruimtegebied 

ten westen was er matige actviteit van gewone dwergvleermuis en kwamen laatvlieger en rosse 

vleermuis er onregelmatig jagen.  

• In de omgeving van de geplande windturbines zijn enkele kleine landschapselementen aanwezig 

(Figuur 7). Uitgaande van het uitgevoerde vleermuizenonderzoek kan echter niet uitgesloten 

worden dat bepaalde aantallen vleermuizen hier voorkomen, aangezien dit gebied niet 

onderzocht werd binnen het vleermuizenonderzoek. 



Bouw van twee windturbines te Herentals. Afweging natuureffecten. 
 

25 
 

 

Figuur 9. Situering vliegroutes, foerageerzones en waarnemingen van vleermuizen (quick-scan vleermuizenonderzoek). 

6 Inschatting van de natuureffecten 

6.1 Detailinschatting effect op mortaliteit 

Hieronder gaan we specifiek in op het mogelijk effect, van de inplanting van de windturbines die 

onderwerp zijn van dit project, op mortaliteit (aanvaringsslachtoffers). De risicoschatting gebeurt apart 

voor trekvogels, broedvogels, overwinterende en pleisterende vogels, en vleermuizen. 

6.1.1 Effect op mortaliteit trekvogels 

Volgens de risicoatlas vogel-windturbine is de projectlocatie niet gelegen binnen een belangrijke 

seizoenstrekroute, voedseltrekroute of slaaptrekroute.  

De vastgestelde overwinterende en pleisterende vogels betreffen over het algemeen zeer algemene 

soorten. Bovendien is de nabije omgeving van de geplande turbine niet functioneel als rust- of 
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foerageergebied voor watervogels. De pleister- en rustgebieden voor watervogels en steltlopers zijn 

gelegen op ruime afstand van de projectlocatie. De projectlocatie is ook niet gelegen tussen dergelijke 

waterrijke gebieden zodat ook voedsel- en slaaptrekvluchten tussen dergelijke gebieden en ter hoogte 

van de geplande windturbines niet verwacht worden. 

Het belang van de regio voor trekvogels werd eerder in deze nota reeds behandeld. Uit Figuur 5, die 

inzichtelijk maakt hoe de trektelpost ‘Hellekens Herentals’ zich verhoudt t.o.v. andere telposten in 

Vlaanderen en België, en dit voor een ruime set van vogelsoorten, blijkt op het eerste zicht niet dadelijk 

een uitzonderlijk belang van deze tellocatie.  

Daarom kan redelijkerwijs worden aangenomen dat de geplande turbines geen wezenlijk risico zal 

veroorzaken naar het optreden van aanvaringsslachtoffers voor trekvogels. 

6.1.2 Effect op mortaliteit broedvogels 

In de ruimere omgeving van het projectgebied komen nog een aantal gebieden voor die verondersteld 

mogen worden een zekere dichtheid van bos- en open gebiedsvogels te herbergen (de noordwestelijk 

gelegen bosgebieden, en het zuidelijk gelegen kleinschalig landbouwgebied). Afgaand op kaartmateriaal 

mag verondersteld worden dat de directe omgeving van de geplande turbines minder en beduidend 

lagere dichtheden van broedvogels zullen bevatten door de nabijheid van het industrieterrein Klein Gent. 

Door de industriële ontwikkeling die hier heeft plaatsgevonden is dit gebied alvast niet of nauwelijks nog 

geschikt voor broedvogels van bos- of grote open gebieden. 

Rekening houdend met (a) de zeldzaamheid, (b) de beleidsmatige bescherming van broedvogelsoorten, 

(c) de relevantie voor het ruime studiegebied, (d) de kennis over de risicogevoelige soorten (Everaert 

e.a., 2015) en (e) de mate waarin een soort model kan staan voor andere soorten, leggen we de focus op 

de soort kievit. Hiervan is geweten dat de soort in het zuidelijk gelegen landbouwgebied broedt.  

In dit project zou de onderste tip van de rotoren zich 33 m boven het maaiveld bevinden. De 

aanvaringskans met de windturbines is eerder gering, daar de hoogte van hun baltsvlucht meestal onder 

windturbinehoogte plaatsvindt. Gedurende andere activiteiten en gedragingen van deze vogels in hun 

broedterritorium (voedsel zoeken, slapen, broeden, …) zijn uiteraard sowieso geen aanvaringen te 

verwachten. 

Daarom kan redelijkerwijs worden aangenomen dat de geplande turbines geen wezenlijk risico zal 

veroorzaken naar het optreden van aanvaringsslachtoffers voor broedvogels. 

6.1.3 Effect op mortaliteit vleermuizen 

Voor de meest oostelijk gelegen windturbine (WT-E2) maakt Figuur 6 duidelijk dat de risicoatlas geen 

bijzondere risico’s voor vleermuizen voorspelt. Er kan worden aangenomen dat de er weinig vleermuizen 

foerageren in de omgeving van de projectlocatie, omdat vleermuizen geïndustrialiseerde delen in grote 

mate vermijden. Het vleermuizenonderzoek geeft daadwerkelijk aan dat er binnen de industriezone 

slechts beperkte vleermuizenactiviteit was, en bovendien enkel van de gewone dwergvleermuis langs de 

boomrijen en aan de vijver. 
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Voor de meest westelijk gelegen windturbine (WT-E1) geeft Figuur 6 aan dat de risicoatlas wel risico’s 

voor vleermuizen voorspelt (risicoklasse 1, mogelijk risico). De informatie die werd verstrekt onder 

hoofdstuk 5.2 bevestigt dit mogelijk risico, aangezien er kan worden aangenomen dat de bosgebieden 

een functioneel foerageergebied vormen voor vleermuizen. Het vleermuizenonderzoek bevestigt dit, 

aangezien langs de bosranden matige activiteit van gewone dwergvleermuis vastgesteld werd, en de 

soorten laatvlieger en rosse vleermuis er onregelmatig kwamen jagen. 

Everaert (2015) geeft aan dat uit voorzorg best een afstand van ongeveer 200 m te vrijwaren rond zones 

waar regelmatig relatief veel vleermuizen aanwezig zijn (jachtgebieden) wordt gehouden. De relatie 

tussen de nabijheid van kleine landschapselementen en mortaliteit bij vleermuizen blijkt minder 

eenduidig. Turbine WT-E1 bevindt zich op een afstand van meer dan 300 m ten opzichte van de 

bosgebieden, dat is dus duidelijk meer dan de aangeraden 200 m. Kleine landschapselementen, die 

mogelijk ook gebruikt worden als vliegroute, bevinden zich echter wel op kortere afstand van de turbine 

(minimaal 66 m gemeten vanaf de mast). Het vleermuizenonderzoek omvatte deze 

landschapselementen niet, waardoor niet met zekerheid geweten is of belangrijke vleermuizenaantallen 

hier voorkomen. Het valt bijgevolg niet uit te sluiten dat de geplande windturbines (voornamelijk WT-E1) 

een risico zal veroorzaken naar het optreden van aanvaringsslachtoffers voor vleermuizen. Hiervoor 

wordt een milderende maatregel voorgesteld: een cut-in speed voor vleermuizen. Deze worden 

beschreven in paragraaf 7. 

6.2 Detailinschatting effect op verstoring 

Hieronder gaan we specifiek in op het effect, van de inplanting van de windturbines op de voorgenomen 

projectlocatie, op verstoring (minder of niet meer geschikt worden van leefgebied). De risicoschatting 

gebeurt opnieuw apart voor broedvogels, overwinterende en pleisterende vogels en vleermuizen. 

6.2.1 Effect op verstoring broedvogels 

De omgeving van de geplande turbines is, naar aanleiding van de industriële ontwikkelingen, sowieso al 

minder geschikt geworden voor broedvogels. Ten zuiden van de projectlocatie ligt evenwel een 

kleinschalig landbouwgebied. Everaert (2017) geeft voor broedvogels een worst-case verstoringsafstand 

van 250 m voor de meest gevoelige soort (kievit).. Binnen deze verstoringsperimeter zijn er geen 

broedgevallen aanwezig (Rommens, 2018). 

Risico’s voor aanvaring met de broedvogel kievit, als gevolg van de realisatie van de twee windturbines, 

zijn over het algemeen beperkt, maar het is wel mogelijk dat de broeddichtheden in het gebied 

verminderen als gevolg van projectrealisatie. Anderzijds kan ingeschat worden dat de dichtheden op 

deze beperkte afstand van het industriegebied sowieso laag zullen zijn, waardoor de impact op het 

werkelijke leefgebied van deze soort, en bijgevolg op de populatie, beperkt zullen zijn. Om vergelijkbare 

redenen wordt het verstoringseffect op roofvogels eveneens beperkt ingeschat. Nesten van deze vogels 

bevinden zich vermoedelijk eerder op grotere afstand van het industriegebied. Effecten naar andere 

soorten kunnen als zeer beperkt ingeschat worden. Ook in het INBO advies van 2009 en het ANB 

preadvies van 2018 wordt aangegeven dat geen belangrijke effecten op broedvogels verwacht worden. 
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6.2.2 Effect op verstoring overwinterende en pleisterende vogels 

De geplande turbines zijn gelegen op ruim voldoende afstand (circa 11 km) van locaties met hogere 

concentraties aan pleisterende en rustende watervogels. De worst-case verstoringsafstand voor de 

meest gevoelige soort (kievit) bedraagt 660 m (Everaert, 2017).  

Verstorende effecten op overwinterende vogels kunnen redelijkerwijs worden uitgesloten.  

6.2.3 Effect op verstoring vleermuizen 

Voor de meest oostelijk gelegen windturbine (WT-E2) maakt Figuur 6 duidelijk dat de risicoatlas geen 

bijzondere risico’s voor vleermuizen voorspelt. Er kan worden aangenomen dat de er weinig vleermuizen 

foerageren in de omgeving van de projectlocatie, omdat vleermuizen geïndustrialiseerde delen in grote 

mate vermijden. Het vleermuizenonderzoek geeft daadwerkelijk aan dat er binnen de industriezone 

slechts beperkte vleermuizenactiviteit was, en bovendien enkel van de gewone dwergvleermuis langs de 

boomrijen en aan de vijver.  

Voor de meest westelijk gelegen windturbine (WT-E1) geeft Figuur 6 aan dat de risicoatlas wel risico’s 

voor vleermuizen voorspelt (risicoklasse 1, mogelijk risico). De informatie die werd verstrekt onder 

hoofdstuk 5.2 bevestigt dit mogelijk risico, aangezien er kan worden aangenomen dat de bosgebieden 

een functioneel foerageergebied zijn voor vleermuizen. Het vleermuizenonderzoek bevestigt dit, 

aangezien langs de bosranden matige activiteit van gewone dwergvleermuis vastgesteld werd, en de 

soorten laatvlieger en rosse vleermuis er onregelmatig kwamen jagen. 

Everaert (2015) geeft aan dat ultrasone geluiden die windturbines produceren een mogelijke oorzaak 

kunnen zijn van een zekere verstoring bij vleermuizen. Om die reden wordt aangeraden om rekening te 

houden met de afstand waarop vleermuizen nog ultrasone geluiden kunnen detecteren. Everaert (2015) 

stelt dat die voor de meest gevoelige soorten maximaal 150 m bedraagt. De afstand van de tip van de 

wiek van de meest westelijk gelegen turbine tot de bosgebieden bedraagt steeds minstens 150 m (de 

kortste afstand bedraagt circa 283 m). De afstand tot de kleine landschapselementen bedraagt minimaal 

4 m. Het vleermuizenonderzoek omvatte deze landschapselementen niet, waardoor niet met zekerheid 

geweten is of belangrijke vleermuizenaantallen hier voorkomen. Indien belangrijke aantallen 

vleermuizen voorkomen, kunnen verstoringseffecten optreden. Hiervoor wordt een milderende 

maatregel voorgesteld (zie verder). 

6.3 Detailinschatting effect op barrièrewerking 

Hieronder gaan we specifiek in op het effect barrièrewerking van de inplanting van een windturbine op 

de voorgenomen projectlocatie. De risicoschatting gebeurt apart voor vogels en vleermuizen. 

6.3.1 Effect op barrièrewerking vogels 

De projectlocatie is niet gelegen tussen verschillende pleister- of rustgebieden voor watervogels of 

steltlopers. De risicoatlas (Everaert, 2015) bevestigt dit en geeft aan dat de projectlocatie niet gelegen is 

binnen een belangrijke voedsel- of slaaptrekroute.  

Volgens de risicoatlas vogel-windturbine is de projectlocatie ook niet gelegen binnen een belangrijke 

seizoenstrekroute.  
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Er wordt bijgevolg geconcludeerd dat er geen (betekenisvolle) barrièrewerking zal plaatsvinden voor 

overwinterende vogels en trekvogels door inplanting van twee windturbines op de voorgestelde 

projectlocatie  

6.3.2 Effect op barrièrewerking vleermuizen 

M.b.t. vlieg- en trekroutes van vleermuizen in dit gebied is er informatie beschikbaar afkomstig van het 

vleermuizenonderzoek. Vooral de noordwestelijk gelegen bosgebieden zijn van belang voor vleermuizen. 

Langs de bosrand aan de westzijde van de industriezone komt vooral gewone dwergvleermuis jagen, 

beperkt komen laatvlieger en rosse vleermuis er jagen. De bosrand wordt als vliegroute in het 

vleermuisonderzoek aangeduid.  

Zoals reeds gesteld is de industriezone rondom de geplande turbines geen belangrijk deel van het 

leefgebied van vleermuizen. In de directe omgeving zijn echter enkele kleine landschapselementen 

(voornamelijk bomenrijen) aanwezig, die potentieel interessant zijn voor vleermuizen.  

Er kan geconcludeerd worden dat de effecten van barrièrewerking op vleermuizen door inplanting van 

twee windturbines op de voorgestelde projectlocatie beperkt zullen zijn, maar niet helemaal uit te 

sluiten. Hiervoor wordt een milderende maatregel voorgesteld (zie verder). 

6.4 Cumulatieve effecten met andere windturbines 

In de omgeving van het projectgebied wordt gelijktijdig met de omgevingsvergunningsaanvraag van 

Eneco een omgevingsvergunningsaanvraag verwacht van EDF Luminus voor 3 bijkomende windturbines. 

(Figuur 10). 
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Figuur 10. Overzicht van andere geplande turbines (rode punten) in de omgeving van het projectgebied (gele sterren). 

De locaties van de geplande windturbines bevinden zich aan de noordelijke zijde van het 

industrieterrein, waar de turbines van het voorliggend project aan zuidelijke zijde zouden ingeplant 

worden. Over het algemeen is de kans op cumulatieve effecten dan ook gering. Enkel voor het bos ten 

westen van het industrieterrein, zouden potentieel effecten kunnen optreden van zowel het huidige als 

dit toekomstige project. Zoals hoger aangegeven, worden omwille van voorliggend project geen effecten 

verwacht voor de vogelsoorten in dit bos. Voor de vleermuizen zijn er nog onzekerheden, maar deze 

worden ondervangen door de voorgestelde milderende maatregel.  

Er worden dan ook geen cumulatieve effecten verwacht, mits het toepassen van de milderende 

maatregel ten behoeve van vleermuizen.  

7 Milderende maatregelen 

7.1 Tijdelijke inactiviteit van windturbine ten behoeve van vleermuizen 

Wat? Het buiten dienst stellen van een windturbine op vooraf bepaalde tijdstippen of bij vooraf 

bepaalde weersomstandigheden. 

Zinvol? De maatregel kan zorgen voor een belangrijke afname van mortaliteit van vleermuizen. 

Wanneer? De maatregel is geschikt in volgende gevallen: 
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• op locaties waar veel activiteit verwacht wordt van vleermuizen, alleen tijdens de risicoperiode en/of 

juiste weersomstandigheden. Cut-in speed waarden die in de literatuur worden gehanteerd variëren 

van 5 tot 8 m/s (Everaert, 2015); 

• in piekperiodes van seizoenstrek van vleermuizen (indien relevant geacht). 

Tabel 4 geeft de parameters die in rekening gebracht moeten worden bij de maatregel om een 

windturbine in bepaalde gevallen tijdelijk stil te leggen. Des te meer de risicofactoren van toepassing zijn 

(in bepaalde perioden van het jaar en/of bij bepaalde weersomstandigheden), des te relevanter het 

tijdelijk stilleggen van een turbine is. 

Tabel 4. Parameters/factoren die kunnen meespelen in de afweging om maatregel ‚tijdelijk stilleggen van turbines‘ in te 
zetten (Everaert, 2015). 

Parameter risico grootste risico 

Periode van het jaar 1 april tot 31 oktober 15 juli – 15 oktober 

Periode van de dag zonsondergang tot zonsopgang1 
20 min tot 4u na zonsondergang en 
3u – 20 min vóór zonsopgang 

Windsnelheid op rotorhoogte < 6 m/s2 < 5 m/s3 

Temperatuur op rotorhoogte4 > 6 °C > 10 °C 

Neerslagintensiteit < 5 mm < 3 mm/u 

 

De weerkundige variabelen kunnen in situ worden gemeten op de gondel van een windturbine. In 

combinatie met de interne klok van de turbine kan zo de turbine afschakelen in periode met risico’s of 

met grootste risico. 

Toepassing (in dit project)? De maatregel i.f.v. vleermuizen kan vooral toepasbaar zijn voor windturbines 

gelegen in de buurt van bosgebieden, in dit geval WT-E1. 

                                                           

 

1 Afhankelijk van de afstand tot een kolonie en nabij kolonies van rosse vleermuis vanaf 20 min voor 

zonsondergang.  

2 In geval van vermoede najaarstrek van rosse en/of ruige dwergvleermuis 7 m/s  

3 In geval van vermoede najaarstrek van rosse en/of ruige dwergvleermuis 6 m/s 
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Op basis van de inventarisaties en de landschapsecologische kenmerken van de locatie waar de turbine 

komt, kan niet uitgesloten worden dat er risico is, groot risico wordt evenwel niet verwacht gezien toch 

eerder algemene soorten (gewone dwergvleermuis) waargenomen werden. Een stilstandmodus zoals 

weergegeven in Tabel 4 onder ‘risico’ lijkt dan ook voldoende. 

Gezien de onduidelijkheid of de zone waar de turbine komt effectief belangrijk is voor vleermuizen, zal 

een bijkomende inventarisatie uitgevoerd worden. Indien hieruit blijkt dat het risico beperkt is, kan een 

aanpassing van de vergunningsvoorwaarden overwogen worden. 

8 Beoordeling van de natuureffecten  

8.1 Inleiding 

Op basis van de hoger doorgevoerde effectenanalyse en rekening houdend met de 

beschermingsstatuten van het projectgebied en zijn omgeving, worden volgende toetsen doorgevoerd: 

▪ de natuurtoets; 

▪ de toets aan het soortenbesluit. 

De passende beoordeling en verscherpte natuurtoets worden niet zinvol geacht gezien de afstand van de 

projectlocatie tot gebieden van het NATURA2000-netwerk (SBZ-gebieden) en gebieden van het VEN en 

IVON. 

8.2 De natuurtoets 

8.2.1 Juridisch-beleidsmatig kader 

Artikel 16 van het Natuurdecreet stelt dat in het geval van een vergunningsplichtige activiteit de 

bevoegde (vergunningverlenende) overheid er zorg voor draagt dat er geen vermijdbare schade kan 

ontstaan, door de vergunning te weigeren of door redelijkerwijze voorwaarden op te leggen om de 

schade te voorkomen, te beperken of te herstellen. De algemene natuurtoets gaat na of vermijdbare 

schade wordt veroorzaakt. Vermijdbare schade is de schade die kan vermeden worden door de activiteit 

op een andere wijze uit te voeren (bijvoorbeeld met andere materialen, op een andere plaats, …). Het 

betreft dus niet de schade die onvermijdelijk het gevolg is van de totstandkoming van een bepaalde 

ontwikkeling maar werkelijk de schade die vermeden kan worden. 

8.2.2 Effectenbeoordeling 

De algemene ligging van de twee turbines in Herentals is met het oog op het vermijden van schade, 

gunstig omwille van volgende redenen: 

• Ze worden voorzien vlak tegen industriegebied en in een relatief intensief landbouwgebied met een 

beperkte aantrekkingskracht voor pleisterende vogels en foeragerende vleermuizen; 

• Ze worden gepland op voldoende afstand van beschermde (natuur)gebieden; 

• De projectlocatie is niet gelegen binnen een belangrijke seizoenstrek-, slaaptrek-, of 

voedseltrekroute; 
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• Mits toepassing van de milderende maatregelen, kan schade aan vleermuizen vermeden worden.  

8.3 De toets aan het soortenbesluit 

8.3.1 Juridisch-beleidsmatig kader 

Het soortenbesluit (goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 15 mei 2009) heeft een ruim 

toepassingsgebied en behelst alle inheemse wilde vogelsoorten (categorie 2) en alle soorten van Bijlage 

IV van de habitatrichtlijn (waaronder ook alle vleermuissoorten). 

De bescherming heeft voor beschermde vogelsoorten enerzijds betrekking op specimens en anderzijds 

op nesten. 

De bescherming van specimens impliceert dat de volgende handelingen verboden zijn: 

1) het opzettelijk doden 
2) het opzettelijk vangen 
3) het opzettelijk en betekenisvol verstoren, in het bijzonder tijdens de perioden van de voortplanting, 
de afhankelijkheid van de jongen, de overwintering en tijdens de trek. 

Deze bepaling is niet beperkt tot bepaalde beschermde gebieden maar geldt overal in Vlaanderen. 

De term 'betekenisvol verstoren' is op te vatten als “een verstoring die meetbare en aantoonbare 

gevolgen heeft voor de staat van instandhouding van een soort”. 

Factoren die als dusdanig kunnen worden beschouwd, zijn: 

• Elke activiteit die bijdraagt tot de afname op lange termijn van de grootte van de populatie 

(populatieomvang) van de betrokken soort in het gebied of tot een geringe afname waardoor in 

vergelijking met de begintoestand de soort niet langer een levensvatbare component van de 

natuurlijke habitat kan blijven; 

• Elke activiteit die ertoe bijdraagt dat het verspreidingsgebied van de soort in het gebied kleiner 

wordt of dreigt te worden; 

• Elke activiteit die ertoe bijdraagt dat de omvang van de habitat van de soort in het gebied kleiner 

wordt. 

Ook voor activiteiten die niet moedwillig leiden tot het doden of verstoren van vogelsoorten en 

vleermuissoorten, zoals windturbineprojecten, kan niet bij voorbaat gesteld dat dit besluit niet van 

toepassing is. Van windturbines is geweten dat ze een effect op vogels en vleermuizen, beide beschermd 

door het soortenbesluit, kunnen hebben zodat een van de effecten uit de laatste opsomming kan 

optreden.  

8.3.2 Effectenbeoordeling 

Uit de verschillende effectanalyses voor een waaier aan vogelsoorten (zie hoger) is nergens naar voor 

gekomen dat er betekenisvolle effecten te verwachten zijn op de grootte van populaties of op het 

verspreidingsgebied van een vogelsoort. Er zijn immers geen belangrijke broedvogelgebieden, pleister- 

en rustgebieden of trekroutes aanwezig in de ruime omgeving van de projectlocatie. Voor 

vleermuissoorten is er wel een potentieel effect te verwachten, vooral ten gevolge van de meest 
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westelijk gelegen windturbine. Door het toepassen van een cut-in speed, wordt het effect van mortaliteit 

op vleermuizen echter tot een minimum herleid.   
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