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1 INLEIDING 

1.1 Beknopte projectbeschrijving 

EDF Luminus beoogt de bouw en exploitatie van 3 windturbines te Grobbendonk-Herentals. De Lambert-72 
coördinaten van het middelpunt van de masten en de voorlopige specificaties van de windturbines zijn 
weergegeven in Tabel 1.1-1. In Tabel 1.1-2 worden de turbinespecificaties weergegeven. 

Tabel 1.1-1: Geografische ligging van de 3 turbines van het project. Lambert-coördinaten (x, y), terrein (firma) en adres 
(straat, nr., gemeente) worden weergegeven. 

Nr X Y Terrein Adres 

WT01 178325 206411 Soprema Bouwelven 5, 2280 Grobbendonk 

WT02 178713 206440 Auria/IAC Bouwelven 9, 2280 Grobbendonk 

WT03 179743 205909 Plastic Omnium Grensstraat 12, 2200 Herentals 

 

Tabel 1.1-2: Technische specificaties van de turbines binnen het voorliggende project. De kolommen “tiphoogte”, 
“rotordiameter” en “masthoogte” geven de maximaal te vergunnen afmetingen voor in meter. “Vermogen” geeft het 
maximaal te vergunnen vermogen in megawatt. 

Nr Tiphoogte Rotordiameter Masthoogte Vermogen 

WT01 147 114 90 3,8 MW 

WT02 147 110 92 3,8 MW 

WT03 147 124 85 3,8 MW 

 

1.2 Initiatiefnemer van het project 

EDF Luminus 
Maatschappelijke zetel:  
Markiesstraat 1  
1000 Brussel 

 
Contactpersoon: 
Robbert Poelmans 
Robbert.Poelmans@edfluminus.be. 

 

1.3 Opdrachthouder 

Arcadis Belgium nv 
Gaston Crommenlaan 8 
9000 Gent   

Contactpersoon: 
Wouter Rommens 
wouter.rommens@arcadis.com

1.4 Opbouw en scope van de natuurtoets 

In voorliggend rapport worden volgende aspecten behandeld: 

• Wetgevend kader 
• Literatuurstudie van de mogelijke effecten van windturbines op fauna. 
• Beschrijving van de referentiesituatie van het project: situering, relevante natuurrijke gebieden en 

natuurwaarden (fauna & flora) in de omgeving; 
• Impactanalyse van de geplande windturbine 
• Milderende maatregelen 
• Algemeen besluit 
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2 WETGEVING 

2.1 Omzendbrief RO/2014/02 

De Vlaamse Omzendbrief RO/2014/02 van 25 april 2014 geeft een afwegingskader en randvoorwaarden voor 
de oprichting van windturbines. Deze Omzendbrief geeft aan dat de locatiekeuze gemotiveerd en onderbouwd 
dient te worden op basis van diverse afwegingselementen, waaronder natuur. 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.  

2.2 Omzendbrief LNW/98/01 

De Vlaamse Omzendbrief LNW/98/01 betreffende algemene maatregelen inzake natuurbehoud en wat de 
voorwaarden voor het wijzigen van vegetatie en kleine landschapselementen betreft volgens het besluit van 
de Vlaamse regering van 23 juli 1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het Natuurdecreet. 
Deze regelgeving heeft betrekking op de beschermde natuur buiten de beschermde gebieden.  

Vegetaties die niet mogen gewijzigd worden zijn: 

• historisch permanent grasland (en daaraan verbonden micro-reliëf en poelen), die ◦gelegen zijn in 
groengebieden, parkgebieden, buffergebieden, bosgebieden en de met deze gebieden vergelijkbare 
bestemmingsgebieden aangewezen op de plannen van aanleg of de ruimtelijke uitvoeringsplannen 
van kracht in de ruimtelijke ordening of gelegen zijn binnen de perimeter van beschermd landschap of 
van de beschermingsgebieden Poldercomplex en Het Zwin + krekengebied. 

• vennen en heiden 
• moerassen en waterrijke gebieden 
• duinvegetatie. 

 

Het dichtstbijzijnde historisch permanent grasland bevindt zich meer dan 90 meter ten noorden van WT01. 
Er bevinden zich geen vennen en heiden, moerassen en waterrijke gebieden, of duinvegetatie in de 
omgeving van het projectgebied. 

 
 Er zijn geen verboden te wijzigen vegetaties aanwezig ter hoogte van de inplantingslocatie van 

beide windturbines binnen dit project.  

2.3 Natuurtoetsen i.k.v. natuur- en boswetgeving 

2.3.1 Toets aan Artikel 16 van het Natuurdecreet (algemene 
natuurtoets) 

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 
kàn worden. 

2.3.2 Toets aan het Soortenbesluit 

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 specifiek 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 
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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. 
 

2.3.3 Toets aan Artikel 26bis van het Natuurdecreet (verscherpte 
natuurtoets) 

In uitvoering van het Natuurdecreet werd een Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) afgebakend, bestaande uit 
Grote Eenheden Natuur (GEN) en Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling (GENO).  

Artikel 26bis geeft aan dat er dient aangetoond te worden dat een activiteit die doorgaat in of in de omgeving 
van een VEN-gebied geen onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur in het VEN kan 
veroorzaken (verscherpte natuurtoets). 

Wordt voor een activiteit, binnen of buiten het VEN, een vergunning aangevraagd, dan mag de overheid deze 
niet toestaan als deze activiteit onvermijdbare en onherstelbare schade kan aanrichten aan de natuur van het 
VEN. Een gemeente, provincie, ... vraagt in dergelijke gevallen steeds advies aan het Agentschap voor Natuur 
en Bos. Er kunnen voorwaarden worden opgelegd om de werken te kunnen toestaan of vergunnen. 

Onvermijdbare schade is de schade die men hoe dan ook zal veroorzaken, op welke wijze men de activiteit 
ook uitvoert. Vermijdbare schade is die schade die kan vermeden worden door de activiteit op een andere 
wijze uit te voeren (bv. met andere materialen, op een andere plaats…) en is overal in Vlaanderen verboden.  

Onherstelbare schade betekent dat de schade niet meer kan hersteld worden. Onder herstel van de schade, 
wordt herstel verstaan op de plaats van beschadiging met een kwantitatief en kwalitatief gelijkaardig habitat 
als deze die er voor de beschadiging aanwezig was. 

Een vergunning voor onvermijdbare schade die wel herstelbaar is, mag dus wel worden toegestaan. 

De gebieden van het VEN en het IVON in de omgeving van het projectgebied worden besproken in 

paragraaf 5.2. Een verscherpte natuurtoets wordt hier niet noodzakelijk geacht. 

 

2.3.4 Toets aan Artikel 36ter van het Natuurdecreet (passende 
beoordeling) 

Artikel 36ter van het Vlaamse Natuurdecreet stelt dat een vergunningsplichtige activiteit die, of een plan of 
programma dat, afzonderlijk of in combinatie met één of meerdere bestaande of voorgestelde activiteiten, 
plannen of programma's, een betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van een speciale 
beschermingszone kan veroorzaken, onderworpen dient te worden aan een passende beoordeling wat betreft 
de betekenisvolle effecten voor de speciale beschermingszone (SBZ).  

In een passende beoordeling komen volgende aspecten aan bod: 

• het al of niet aanwezig zijn van een SBZ binnen de invloedssfeer van de voorgenomen activiteit; 
• beschrijving van de speciale beschermingszone(s) met hun instandhoudingsdoelstellingen; 
• beschrijving en beoordeling van de effectengroepen welke een rol spelen en welke een effect kunnen 

hebben op de instandhoudingsdoelstellingen van de beschermde habitats en soorten. 
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De SBZ in de omgeving van het projectgebied worden besproken in paragraaf 5.2. Gezien de ruime 

afstand tot de dichtstbijzijnde Speciale Beschermingszones wordt een passende beoordeling niet 

noodzakelijk geacht. 
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3 METHODIEK EN BEOORDELINGSKADER 

3.1 Gebruikte bronnen 

Voor de beschrijving van de referentiesituatie en impactanalyse wordt gebruik gemaakt van volgende 
bronnen: 

 Kaartmateriaal: 
o Natuurbeschermingskaarten, Natura2000-gebieden (habitatrichtlijngebieden, 

vogelrichtlijngebieden), gebieden van het VEN/IVON, gekende natuurreservaten 
o Luchtfoto Vlaanderen (middenschalig, winteropname 2016) 
o De Biologische Waarderingskaart versie 2016 
o Habitatkaart met situering van de EU-habitattypes en regionaal belangrijke biotopen 
o Vlaamse risicoatlas voor vogels m.b.t. windturbines (Everaert, 2015) 
o Vlaamse risicoatlas voor vleermuizen m.b.t. windturbines (Everaert, 2015) 
o Gevoeligheidskaart voor aanvaring van vogels met hoogspanningslijnen Aves - Derouaux et al. 

(2012) 
 Faunagegevens uit www.waarnemingen.be, opgevraagd bij Natuurpunt vzw uit de regio van de 

inplantingslocatie 
 Terreinbezoek (28/09/2017) om een landschapsecologische analyse in het kader van de impact op 

vleermuizen mogelijk te maken; 
 Literatuurgegevens (zie §9) 

 

3.2 Methodiek inventarisatie vleermuizen 

Het vleermuizenonderzoek in het industriegebied Klein Gent te Herentals en Grobbendonk werd tussen half 
juli en half september 2018 door Greenspot uitgevoerd. Op 3 avonden tussen 22 juli en 12 september 2018 
werd met batdetectoren onderzoek verricht naar de aanwezigheid van vleermuizen in de omgeving van de 3 
geplande locaties voor windturbines op het industrieterrein Klein Gent. 

Het doel was om na te gaan welke soorten vleermuizen in welke aantallen er in de ruime omgeving van de 
geplande turbines vliegen met specifieke aandacht voor soorten die een hoger risico hebben op aanvaring 
met windturbines (zoals rosse vleermuis, gewone -  en ruige dwergvleermuis en laatvlieger). Tijdens de 
inventarisatie werd vooral onderzoek gedaan naar vliegroutes en foerageerzones.  

De jaarcyclus van een vleermuis verloopt na de winterslaap als volgt: in de periode van april tot mei worden 
de overwinteringsplaatsen verlaten en zomerkolonies gevormd, in de maanden juni tot augustus worden in de 
kraamkolonies de jongen gebaard en grootgebracht en vanaf begin tot half augustus vallen de kolonies uit 
elkaar. Voor de meeste soorten is september tot half oktober de belangrijkste periode voor zwermgedrag 
(zwermen is bezoek van winterverblijven voor de winterslaap waar er dan ook wordt gepaard) en zijn er dan 
ook verplaatsingen tussen zomer- en winterverblijfplaats. Sommige soorten zoals ruige dwergvleermuis zijn 
echte trekkers.  

Bij het onderzoek met batdetectors werd er vanaf zonsondergang gestart met de inventarisatie. Het onderzoek 
(= bemand batdetectoronderzoek) werd uitgevoerd gedurende 2,5 uur na zonsondergang. Tijdens het 
onderzoek werd van alle voorbijvliegende vleermuizen de soort, het aantal, het gedrag (voorbijvliegend, 
foeragerend) en het uur genoteerd (via ObsMapp). 

Het onderzoek werd uitgevoerd met batdetector D240x van het merk Pettersson met opname-apparatuur 
(Edirol). 

Tijdens de avondinventarisaties werden wegen en paden in het industriegebied afgelopen.  

Op 2 locaties werd in juli en september 2018 gedurende telkens een meetperiode van 7 nachten een 
automatische batdetector (SM4Bat FS van Wildlife Acoustics) geplaatst die van zonsondergang tot 
zonsopgang continu voorbijvliegende vleermuizen registreert. Van elke opname werd een sonogram gemaakt 
dat via het programma Kaleidoscope versie 3.1.8 werd geanalyseerd. Op deze manier is de opname tot op 
soort te brengen. 
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3.3 Beoordelingskader 

Het beoordelings- en significantiekader vertaalt de effecten naar een significantiescore. Volgend kader wordt 
gehanteerd in voorliggend rapport, op basis van het effectenbeoordeling voor vogels en vleermuizen in 
Everaert, 20151: 

Beoordeling  Score  Duiding  

verwaarloosbaar 0 geen of niet-meetbare effecten 

gering negatief -1 meetbare effecten die niet matig of sterk negatief zijn 

matig negatief -2 effecten verwacht op basis van een effectberekening met een worst-case benadering 

sterk negatief -3 effecten verwacht op basis van een effectberekening met zowel een gemiddelde als worst-
case benadering 

 

 

 

                                                      

1 Everaert, 2015. Effecten van windturbines op vogels en vleermuizen in Vlaanderen. Leidraad voor 
risicoanalyse en monitoring. INBO. P 59-64 
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4 EFFECTEN VAN WINDTURBINES OP FAUNA: 
LITERATUURONDERZOEK  

De te verwachten effecten op de fauna, in het bijzonder vogels en vleermuizen, worden in (inter)nationale 
publicaties als mogelijke bedreiging genoemd en zijn dus een essentieel element in de besluitvorming bij de 
inplanting van windturbines. 

Vogels en vleermuizen kunnen tijdens het vliegen in aanvaring komen met windturbines, of terechtkomen in 
de luchtverplaatsing achter turbines met mortaliteit tot gevolg. Naast de effectieve aanvaring van vogels en 
vleermuizen met de windturbines, kan verstoring optreden zodat gebieden met windturbines vermeden 
worden. Afhankelijk van de aard van de verstoring en de mate van gewenning of van uitwijkmogelijkheid kan 
dit effect blijvend zijn. 

De te verwachten effecten, gestaafd met recente (inter)nationale onderzoeksresultaten, worden uitgebreid 
beschreven in Everaert (2015); hieronder wordt een beknopte voorstelling gegeven. 

 

4.1 Aanvaringsaspect 

4.1.1 Vogels 

Aantal aanvaringsslachtoffers – Het gemiddeld aantal aanvaringsslachtoffers in onderzochte Europese 
windparken op het land varieert sterk van enkele tot maximaal 60 vogels per windturbine per jaar. In 
Vlaanderen werd voor acht windparken samen een gemiddelde berekend van 21 aanvaringsslachtoffers per 
windturbine per jaar (variatie van gemiddeld 1 tot 42 per windpark). De resultaten in Nederland zijn gelijkaardig 
als deze in Vlaanderen (Everaert, 2008; Everaert, 2014).   

Factoren die een rol spelen in de aanvaringskans – Factoren zoals soort, vlieghoogte, vlieggedrag en 
eigenschappen van het windpark en van de omgeving, kunnen relevant zijn of soms belangrijker dan het aantal 
aanwezige of overvliegende vogels (Lucas et al., 2008; Croft et al., 2013).   

De aanvaringskans bij vogels kan sterk variëren per locatie en soort(groep) en stijgt naarmate meer vogels op 
windturbinehoogte (vooral rotorhoogte) overvliegen. Diverse omgevingsfactoren kunnen de aanvaringskans 
beïnvloeden. De kans op aanvaringen is het hoogst tijdens de nacht, in de avond- en ochtendschemering en 
bij slechte weersomstandigheden. Ook overdag kunnen soms relatief veel vogels in aanvaring komen 
(Everaert & Stienen, 2007). Deze laatste vaststelling kan liggen aan het feit dat draaiende wieken op korte 
afstand niet scherp worden gezien (Hodos, 2003). De groepsgrootte en sociale interacties tijdens het vliegen, 
blijken ook factoren die de aanvaringskans sterk kunnen beïnvloeden (Croft et al., 2013).  

Uit de studies bij verschillende Vlaamse en Nederlandse windparken waarbij werd gezocht naar alle 
aanvaringsslachtoffers en waarbij werd gewerkt met correctiefactoren, blijkt dat de grootte van de windturbines 
geen doorslaggevende invloed lijkt te hebben (Everaert 2008; 2014).  

De vlieghoogte is een cruciaal aspect in de kans op aanvaring. Onderzoeksresultaten ter hoogte van 
windparken in Vlaanderen leert dat de dagelijkse vliegbewegingen zoals slaaptrek van meeuwen en 
steltlopers, en voedseltrek van watervogels vooral gesitueerd zijn op 30-150 m hoogte, afhankelijk van de 
soort, lokale omstandigheden enz. (Everaert, 2015).  

Alhoewel de seizoenstrek gemiddeld op grotere hoogte is gesitueerd (vaak meer dan 150 m) dan de lokale, 
dagelijkse vliegbewegingen, worden de grootste vogeldichtheden bij de nachtelijke seizoenstrek op bepaalde 
locaties ook regelmatig onder de 150 m waargenomen (Buurma & Van Gasteren, 1989). Uit onderzoek in de 
tweede helft van de vorige eeuw bleek wel dat 90% van de grootschalige nachtelijke trek zich vooral afspeelt 
op hoogten tot 1000 à 2000 m. Vijftig procent van de zangvogels vloog daarbij onder de 400 à 700 m. Recente 
Amerikaanse onderzoeken geven aan dat ’s nachts trekkende zangvogels vooral op hoogten tussen 10 en 
1500 m vliegen, met 75% daarvan tussen de 91 en 610 m. Seizoenstrek tijdens daglicht vindt meestal op veel 
lagere vlieghoogten plaats, in of onder het bereik van windturbines. Door de grote hoogte vormen windturbines 
op sommige locaties dus ook een verhoogd risico voor seizoenale trekvogels (Everaert, 2015).  

Soortspecifiek – In Europa worden bepaalde soortgroepen zoals meeuwen, roofvogels en sommige 
zangvogelsoorten vaker als aanvaringsslachtoffer gevonden dan op grond van de aanwezige aantallen 
verwacht zou mogen worden (Hötker, 2006; Hötker et al., 2006; Drewitt & Langston, 2006; Lucas et al., 2008; 
Winkelman et al., 2008). De soms selectieve impact van windturbines op bepaalde soorten zorgt ervoor dat 
het effect van aanvaringen op bepaalde soorten niet mag onderschat worden. Windparken betekenen een 
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extra milieudruk bovenop de al bestaande verstoringbronnen (draadslachtoffers; raamslachtoffers; 
vogelvangst (buiten Europa); verkeersslachtoffers; olieslachtoffers; verward in afval/beschermnet). Naast 
soorten die er in grote aantallen overvliegen, zoals kokmeeuw, stormmeeuw, zilvermeeuw, kleine 
mantelmeeuw, wilde eend en spreeuw, werden in acht onderzochte Vlaamse windparken o.a. ook soorten 
zoals blauwe reiger, sperwer, slechtvalk, torenvalk, tureluur, grutto, houtsnip, gierzwaluw en roodborsttapuit 
gevonden als aanvaringsslachtoffer (Everaert, 2008; 2014).   

 

4.1.2 Vleermuizen 

Vleermuizen zijn dankzij hun echolocatie perfect in staat om vaste objecten in het donker te ontwijken, maar 
komen in het geval van draaiende wieken bij hun ontwijkmanoeuvre van een wiek vaak in aanvaring met een 
van de twee andere wieken. Vleermuizen vliegen vrij traag en detecteren objecten in hun omgeving slechts 
op relatief korte afstand. Door de snelheid van de wieken, bij moderne turbines tot 150 m/s aan de tippen, is 
het voor vleermuizen moeilijk om de wieken op tijd en correct te detecteren. 

Rond de warme onderdelen van een werkende windturbine zijn soms concentraties van insecten aanwezig. 
Zowel lokale als doortrekkende vleermuizen kunnen door dit plaatselijk voedselaanbod aangetrokken worden 
en bijgevolg in aanvaring komen met de wieken. Trekkende vleermuizen schakelen mogelijk ook (met 
tussenpozen) hun echolocatie (sonar) uit om energie te sparen, waardoor er een groter gevaar is op 
aanvaringen (Ahlén, 2003). Ook de snelle luchtdrukwisselingen (drukverlaging) aan de uiteinden en 
achterzijde van de wieken kunnen fataal zijn voor vleermuizen (schade ter hoogte van de longen). 

Buitenlandse studies tonen aan dat de meeste vleermuisslachtoffers gevonden werden in diverse bosrijke 
gebieden, bij boomrijke berghellingen, langs de kust maar ook in structuurrijke landbouwgebieden en langs 
rivieren (5 – 20 slachtoffer/turbine/jaar) (Rydell et al., 2010). Een meta-analyse van 34 studies in windparken 
geeft een gemiddelde van 0 tot 134 slachtoffers per turbine per jaar (Hötker, 2006). 

Grote boscomplexen, bosranden, waardevolle kleine landschapselementen en wetlands kunnen bijgevolg best 
gevrijwaard worden voor het plaatsen van windturbines (Winkelman et al., 2008; Rodrigues et al., 2008; 
Natural England, 2009 a/b). 

Gerekend vanaf de mast van windturbines kunnen we een potentieel hoge mortaliteit (en verstoring) 
verwachten binnen de 100m rond bossen maar ook rond andere landschapselementen waarlangs veel 
vleermuizen kunnen vliegen (Rydell et al., 2010). 

 

Het zijn voornamelijk de hoogvliegende en trekkende vleermuizen die de slachtoffers worden van 
windturbines. In diverse studies werden de grootste aantallen slachtoffers gevonden vanaf de tweede helft 
van juli tot begin oktober (en vooral bij relatief lage windsnelheden); een kleiner aandeel slachtoffers werd 
vastgesteld in april tot juni (Rodrigues et al., 2008; Rydell et al., 2010). De slachtoffers vallen daarom vooral 
tijdens de herfsttrek en lagere windsnelheden.  

Aanvankelijk werd aangenomen dat het vooral doortrekkende vleermuizen zijn die in aanvaring komen 
(omwille van de periode van het jaar), maar onderzoek in Europa toonde aan dat ook lokale niet trekkende 
vleermuizen in grotere aantallen in aanvaring kunnen komen (Rydell et al., 2010). In Vlaanderen is nauwelijks 
informatie van de seizoensgebonden trek van vleermuizen. 

Vroeger werd aangenomen dat de meeste van onze inlandse vleermuizen in normale omstandigheden niet 
veel hoger vliegen dan ongeveer 40 m. Onderzoek met behulp van warmtebeeldcamera’s en met continu 
metende detectoren op grotere hoogte heeft echter aangetoond dat diverse soorten boven grasland en bos 
regelmatig ook hoger in de lucht tot op een hoogte van 150 m voorkomen (o.a. Winkelman et al., 2008; Rydell 
et al., 2010; Feltl et al., 2015; Korner-Nievergelt et al., 2013 & 2015). Door gebruik van dure en complexe 
apparatuur werd bijvoorbeeld aangetoond dat soorten zoals de Gewone dwergvleermuis en Laatvlieger hoger 
in de lucht voorkwamen tot op een hoogte van 150 meter boven grasland, weidegebied en bos, ver buiten het 
bereik van bij veldwerk gebruikte detectieapparatuur, maar in het bereik van de huidige generatie windturbines 
(Bach & Rahmel 2004). 
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Globaal kunnen op basis van de review in Winkelman et al. (2008) en aanbevelingen in Rodrigues et al. (2008) 
volgende risicozones gedefinieerd worden, die vanuit het voorzorgsprincipe best zoveel mogelijk gemeden 
worden voor het inplanten van windturbines: 

• belangrijke rustplaatsen van vleermuizen, zoals voortplantings- en overwinteringslocaties, zwermgebieden 
en kraamkolonies (buffer 500 meter). 

• belangrijke voedselgebieden zoals bosgebieden en wetlands (buffer 200 meter). 

• aantrekkelijke landschapselementen in de context van foerageren door vleermuizen zoals bosjes, 
bosranden, bomenlanen, waterpartijen, waterlopen en grote hagen (buffer 200 meter). 

• belangrijke verbindings- en trekroutes, waaronder vaak de randen van rivierdalen, rivierlopen, kustlijnen, 
landschapselementen als grote hagen en bomenrijen (buffer 200 meter). 

 

De gevoeligheid van vleermuizen voor aanvaring met windturbines is soortspecifiek en wordt beïnvloed 
door een aantal factoren (Winkelman, 2008): 

- Vlieghoogte, vliegsnelheid en vlieggedrag 

- Vleugelvorm en gewicht 

- Karakteristieken echolocatie 

- Biotoopvoorkeur 

- Jachttechnieken 

- Trekgedrag 

Tabel 4.1-1 geeft een overzicht van de vlieghoogtes en algemene aanvaringskansen van de in Vlaanderen 
voorkomende vleermuizen. De voor windturbines meest gevoelige soorten zijn (Everaert, 2015):  

• zeer hoog risico: Ruige dwergvleermuis, Rosse vleermuis, Tweekleurige vleermuis 
• hoog risico: Gewone dwergvleermuis, Bosvleermuis, Laatvlieger  
• risico: Kleine dwergvleermuis, Mopsvleermuis, mogelijk ook Meervleermuis 
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Tabel 4.1-1: Vlieghoogtes en algemene aanvaringskansen van de in Vlaanderen voorkomende vleermuizen, alsook de 
afstanden tot waar vleermuizen via ultrasone detectie nog objecten kunnen waarnemen. Inclusief vermelding van de status 
in Vlaanderen en van de Europese bescherming volgens de Habitatrichtlijn (Richtlijn 92/43/EEG), op basis van Winkelman 
et al. (2008), Rodrigues et al. (2014), Lefevre en Boers (2009), Europese Commissie (2010, Rydell et al. (2010). Tabel 
overgenomen uit Everaert (2015). 

 

 

Het grootste deel van de vleermuissoorten jaagt hoofdzakelijk in/rond gesloten biotopen. Enkele soorten jagen 
in open luchtruim en hebben dus een groter risico op aanvaring met in open gebied geplaatste windturbines. 
Vleermuizen die in open terrein jagen, doen dit vooral wanneer er op dat moment ook insecten te vangen zijn. 
De door vleermuizen bejaagde insecten zijn hoofdzakelijk aanwezig in open terrein wanneer het niet (hard) 
waait. In winderige omstandigheden wordt door vleermuizen dan ook gebruik gemaakt van windluwe zones, 
dit gerelateerd aan het prooiaanbod. Windturbines draaien enkel wanneer het voldoende (hard) waait. Dus 
kan er logischerwijze verondersteld worden dat het probleem van vleermuizen als slachtoffers van 
windturbines in open gebieden (relatief) meevalt en dat de dieren door hun biotoopkeuze en ruimtegebruik bij 
diverse omstandigheden het potentiële gevaar ontlopen. Dit wordt versterkt doordat bij de nieuwe generatie 
windturbines de ashoogte op grotere hoogte gelegen is. Op dergelijke hoogte is het aantal insecten laag, onder 
andere wegens de hogere windintensiteit.  

Voor de in Vlaanderen voorkomende vleermuizen worden de ecologische vereisten samengevat in Tabel 
6.2, wat als leidraad voor de vleermuizen kan dienen.  
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Tabel 4.1-2 Ecologische vereisten voor de in Vlaanderen voorkomende vleermuissoorten 

 

 

Tabel 4.1-3 Informatie omtrent vlieghoogte en foerageergedrag van waargenomen soorten in projectlocatie Herentals-
Grobbendonk (bron: Eurobats 2012, Antea 2014) 

Soort 
(Maximale) foerageerafstand tov. 

kolonieplaats/verblijfplaats 
(Maximale) vlieghoogte 

Gewone 
dwergvleermuis 

5,1 km 
>25m, >40-50 m in rechte vlucht op 
vliegroute  

Ruige dwergvleermuis 12 km 
1-20 m foerageren,  30-50 m trek, >25 m 
foerageren boven bladerdek 

Laatvlieger 12 km 50 m, >25 m foerageren boven bladerdek

Watervleermuis 10-15 km 1-5 m 

Gewone 
grootoorvleermuis 

2 – 3 km In het bladerdek en er net boven 

Rosse vleermuis tot 26 km 10 m tot 100+ m 
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4.2 Verstoringsaspect 

4.2.1 Vogels 

Vogels kunnen zodanig verstoord worden door de aanwezigheid van de windturbines dat de gebieden met 
turbines gemeden worden (verstoringsaspect). Dit kan gaan van het uitwijken op grote afstand door rond het 
park te vliegen tijdens trekbewegingen (barrière-effect) of door verder van de windturbines te gaan broeden, 
foerageren en rusten. 

4.2.1.1 Verstoring van broedende, pleisterende en rustende vogels 

In diverse studies werd aangetoond dat overwinterende en tijdelijk pleisterende watervogels een 
waarneembare verstoring kunnen ondervinden door windturbines (Stewart et al., 2007). Bij veel soorten 
broedvogels is de verstoring meestal minder duidelijk, maar enkele publicaties en studies stellen dat bepaalde 
broedvogels van open gebieden (watervogels, steltlopers, enkele zangvogels) ook waarneembare verstoring 
ondervinden. Roofvogels blijken geen significant effect te ondervinden door verstoring in broedgebieden 
(Hötker et al., 2013).  

Bovendien blijkt dat hoe langer een windpark operationeel is, des te groter de verstorende werking is voor 
minstens enkele niet-broedende watervogelsoorten (Stewart et al., 2007). Dit zou alvast voor een aantal 
soorten tegen ‘gewenning’ van windturbines pleiten. De graad van gewoontewording is in de meeste studies 
niet aanwezig of onduidelijk. Volgens Hötker et al. (2006) en Winkelman et al. (2008) is gewoontewording 
waarschijnlijk geen algemeen fenomeen, maar het is wel mogelijk. In de review publicatie van Hötker (2006) 
wordt geconcludeerd dat bij een meerderheid van onderzochte soorten buiten het broedseizoen, de verstoring 
toeneemt met de windturbinegrootte. Die relatie is echter enkel significant aangetoond voor kievit en 
goudplevier.   

Lokale factoren kunnen tot gevolg hebben dat een verstorend effect van windturbines op de ene plaats niet 
gelijk is aan het effect op een andere plaats (Everaert et al., 2011). Het feit dat bijvoorbeeld 
verstoringsafstanden bij niet-broedvogels sterk kunnen variëren, ligt mogelijk in de aan- of afwezigheid van 
goede voedselgebieden in de buurt van de windturbines. Liggen deze voedselgebieden dichtbij of in het 
windpark, dan zullen niet-broedvogels toch daar foerageren, ondanks de directe nabijheid van de windturbines. 
Bij voldoende voedselgebieden zowel ter hoogte van het windpark als in de wijde omgeving ervan, hebben 
vogels een voorkeur voor de gedeeltes zonder windturbines. Deze relatie werd o.m. vastgesteld bij ganzen en 
zwanen (Winkelman et al., 2008; Fijn et al., 2012). Dit kan betekenen dat de aanwezigheid van bijvoorbeeld 
watervogels in geïsoleerde pleistergebieden met weinig of geen gelijkaardige gebieden in de buurt, zoals vaak 
het geval is in en rond industriegebieden, mogelijk minder opvallend zal beïnvloed worden door windturbines. 
Dit indiceert vooral dat de verstoring het leefgebied enkel minder geschikt maakt maar niet ongeschikt. Of 
deze stelling ook kan gelden voor vogels die het gebied enkel gebruiken als rust- of broedgebied, is minder 
duidelijk. 

Gezien de heersende variatie in vastgestelde verstoringsafstanden en de onvolledige verklaring daarvoor, 
wordt in de leidraad voor risicoanalyse en monitoring van Everaert (2015) aangeraden om te werken met 
gemiddelde en worst-case verstoringsafstanden. In Tabel 4.2-1 en Tabel 4.2-2 wordt per soortgroep en per 
scenario een afstand vermeld die vogels behouden tot windturbines en/of waarbinnen een significant 
waarneembare aantalsreductie mogelijk is.  

Tabel 4.2-1 Afstand die vogels behouden tot windturbines in broedgebieden en/of waarbinnen verstorende effecten 
kunnen 

Soortgroep Afstand (m) die vogels behouden tot windturbines 
en/of waarbinnen een significant waarneembare 

aantalreductie mogelijk is 

 Gemiddeld Worst-case 

Gevoelige kleine zangvogels van open gebied, 
op basis van gemiddelde uit de waarden voor 
paapje, kneu, geelgors 

130 180 

Gevoelige steltlopers van open gebied, op basis 
van gemiddelde uit de waarden voor kievit, 
grutto, wulp, tureluur 

210 390 
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Tabel 4.2-2: Afstand die vogels behouden tot windturbines in pleister- en rustgebieden en/of waarbinnen verstorende 
effecten kunnen optreden (Everaert, 2015).   

Soort of soortgroep Afstand (m) die vogels behouden tot windturbines 
en/of waarbinnen een significant waarneembare 
aantalreductie mogelijk is 

 Gemiddeld Worst-case 

eenden – duikeenden 220 340 

eenden – wilde eend 160 300 

eenden – smient 310 470 

eenden – overige 250 400 

Ganzen 350 580 

wilde zwaan & kleine zwaan 150 560 

steltlopers – kievit 270 660 

steltlopers – wulp 220 400 

steltlopers – goudplevier 200 390 

steltlopers – overige 100 400 

roofvogels – buizerd 80 170 

roofvogels – kiekendieven 100 170 

 

4.2.1.2 Verstoring van trekroutes (barrière-effect) 

Windturbines kunnen een verstorend effect uitoefenen op lokale vliegbewegingen en seizoenstrek. De reacties 
kunnen zijn: het abrupt veranderen van vliegrichting door in een grote bocht rond het windpark te vliegen, 
terugvliegen, lager of hoger gaan vliegen, groepssplitsing... (Everaert, 2008; Everaert et al., 2011). 

Het barrière-effect werd vooral onderzocht bij seizoenale trek. Een overzicht van Hötker et al. (2006) toont dat 
het barrière-effect overdag een vrij algemeen fenomeen is, maar niet in dezelfde mate voor alle soorten. Van 
de onderzochte soortgroepen blijken vooral ganzen, roofvogels (vooral kiekendieven en wouwen), 
kraanvogels en kleine vogels (zangvogels) gevoelig te zijn. Bepaalde relatief grote vogelsoorten zoals 
aalscholver, blauwe reiger, eenden, sommige roofvogels zoals buizerd, sperwer en torenvalk, sterns, 
meeuwen en kraaiachtigen, lijken minder gevoelig of minder bereid om hun originele trekroute (richting/hoogte) 
te veranderen.   

Door het beperkt aantal studies is er nog veel onzekerheid over het uitwijkgedrag van vogels. Daarom wordt 
voorlopig aangeraden om bij de inschatting van het aantal aanvaringsslachtoffers als ‘worst-case’ scenario 
voor lokale vliegbewegingen buiten het broedseizoen bij veel soortgroepen rekening te houden met een relatief 
beperkt uitwijkpercentage van 50% (Bureau Waardenburg, 2005). In bepaalde situaties is mogelijk een lager 
uitwijkpercentage mogelijk of is er helemaal geen uitwijkgedrag. Dit kan het geval zijn bij lange lijnopstellingen 
waar lokale trek in geconcentreerde banen tussen nabijgelegen pleister- en rustgebieden plaatsvindt (Prinsen 
et al., 2004).  

Voor de inschatting van verstoring op lokale trekroutes van bijvoorbeeld eenden en ganzen, zal vanuit een 
‘worst-case’ scenario juist moeten uitgegaan worden van een barrière-effect waarbij tot ongeveer 80% of zelfs 
90% van de lokale vogels rond het windpark vliegt. Lijnopstellingen, en wellicht ook clusters, kunnen niet alleen 
bij donkere nachten een barrière vormen tussen rust- en voedselgebieden, maar ook tijdens heldere nachten 
(Spaans et al., 1998). De lengte van de lijn en eventuele onderbrekingen (openingen) zullen bepalend zijn 
voor de betekenis van de barrière voor de vogels. Bij korte lijnopstellingen zal het barrière-effect doorgaans 
beperkt blijven, omdat de vogels niet veel hoeven om te vliegen. Zeker bij lokale, vaste trekroutes tussen 
bijvoorbeeld twee belangrijke pleister- of rustgebieden, kan daardoor een zware verstoring optreden in de 
corridor tussen die gebieden.  

4.2.1.3 Geluidsverstoring 

Vogels zijn over het algemeen gevoelig voor geluid aangezien het direct interfereert met hun communicatie 
(zang) en bijgevolg ook hun territoriumgedrag en reproductie (Reijnen et al., 1992). Voornamelijk de invloed 
van (drukke) wegen op de broedvogeldensiteit werd in verschillende studies aangetoond.  

Toch werd reeds aangetoond dat windturbines nauwelijks een effect hebben op de reeds bestaande 
achtergrondgeluiden, met in het bijzonder de nabijheid van een drukke weg (N80 - de expressweg Sint-
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Truiden) (Kerlinger et al., 2003). De geluidsbelastingskaart die opgemaakt werd voor de grote wegen in het 
Vlaamse gewest (2006) geeft aan wat de blootstelling is van de omgeving aan het geluid van de wegen 
(Figuur). 

 

4.2.2 Vleermuizen 

Op basis van de huidige kennis lijkt de verstorende werking van windturbines op vleermuizen globaal gezien 
minder dan bij vogels. Verstoring is wellicht mogelijk. Tijdens een onderzoek in landbouwgebied werd 
bijvoorbeeld een significant lagere vleermuisactiviteit vastgesteld in gebieden met windturbines (Millon et al., 
2015). Het gebrek aan voldoende studies met eenduidige resultaten zorgt ervoor dat de verstorende effecten 
momenteel moeilijk zijn in te schatten voor geplande windparken. Mogelijke oorzaken zijn o.a. de ultrasone 
geluiden die windturbines produceren. De afstand waarop vleermuizen nog ultrasone geluiden detecteren is 
hier van belang. Voor de meest gevoelige soort is dit maximaal 150 m. Dit kan resulteren in zowel het mijden 
van de omgeving van de windturbines alsook juist dichterbij komen (Long et al., 2011).   
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5 BESCHRIJVING VAN DE REFERENTIESITUATIE 

5.1 Algemene situering van de geplande EDFL-windturbines 

Kaart 5.1.1: Situering van het project en de reeds vergunde turbines in de omgeving op orthofoto 
Kaart 5.1.2: Situering van het project op het Gewestplan 

 

Kaart 5.1.1 geeft een eerste indruk van het project in zijn omgeving. Een uitsnede van deze kaart wordt 
hieronder weergegeven in . 

De geplande windturbines WT01 en WT02 bevinden zich in het bedrijventerrein “Klein Gent” te Grobbendonk-
Herentals. Het bedrijventerrein wordt aangeduid als industriegebied – code 1000 op het gewestplan (Kaart 
5.1.2). Het maakt deel uit van het economisch netwerk Albertkanaal. Het ruimtelijk principe van 
gedeconcentreerde bundeling uit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen wordt in voorliggend project 
geconcretiseerd door de inplanting van de turbines parallel met het de E313. De projectzone is gelegen binnen 
het Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA), een potentiele inplantingszone voor windturbines van de 
provincie Antwerpen. Daarnaast wordt het ruimtelijke principe van gedeconcentreerde bundeling uit het 
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen maximaal toegepast door clustering van de drie turbines binnen het 
project en 5 andere, geplande turbines ten oosten van het bedrijventerrein. In het industieterrein Klein-Gent 
bevinden er zich ook nog 2 windturbines WT A en WT B ten zuiden van de geplande EDFL turbines (zie Figuur 
5-1) waar de procedure ook nog lopende is. Voor deze turbines is een stedenbouwkundige vergunning 
afgeleverd. Verder dan een stedenbouwkundige vergunning zijn deze nog niet geëvolueerd. Na contact met 
de overheid lijkt de slaagkans dat deze turbines uiteindelijk volledig vergund worden kleiner waardoor we deze 
2 turbines als een afzonderlijke ontwikkelingsscenario 2 hebben beschouwd. 

Het gebied wordt omsloten door de E313 in het noordoosten, een spoorlijn ten noordwesten en agrarisch 
gebied, met daarlangs de Nijlense beek, ten zuiden. Aan de overzijde van de spoorlijn bevindt zich een gebied 
met waardevolle vegetaties, aangeduid als “het Goor” (Bouwel). De waardevolle vegetaties omvatten 
voornamelijk varianten van bos. De potentieel natuurlijke vegetatie bestaat er uit “arme Eiken-Beukenbos en 
Eikenbos, natte variant”. 

 

Figuur 5-1 Uitsnede van de orthofoto met aanduiding van de geplande locaties van de windturbines 
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5.2 Beschermde natuurwaarden 

Kaart 5.2.1: Overzicht van de beschermde natuurwaarden in de omgeving van het projectgebied. 
Kaart 5.2.2: Erkende natuurreservaten 
Kaart 5.2.3: Gebieden van het VEN en IVON 
Kaart 5.2.4: Speciale beschermingszones (Natura 2000) 

 

5.2.1 Beknopt overzicht van beschermde natuurwaarden 

In de onmiddellijke omgeving van het project zijn geen beschermde natuurgebieden aanwezig. De meest dichtbijgelegen 
Natuurreservaten, Natura 2000- en VEN/IVON-gebieden worden weergegeven in Tabel 5.2-1. Kaart 5.2.1 (uitsnede in 

 
Figuur 5-2) toont de ligging van deze natuurwaarden. 

Tabel 5.2-1: Overzicht van de beschermde natuurwaarden in de ruime omgeving van het projectgebied 

Naam Aard van bescherming Windrichting 
Afstand 
(m) 

Toelichting  

Kerkeheide Erkend natuurreservaat Noordwest 1560 5.2.2 

Schupleer-Vuilvoort Erkend Natuurreservaat  Noord 1870 5.2.2 

De Vallei van de Kleine Nete 
benedenstrooms 

Vlaams Ecologisch Netwerk Noord 1860 5.2.3 en 2.3.3 

Valleigebied van de Kleine Nete 
met brongebieden, moerassen en 
heiden 

Natura 2000 Noord 1200 5.2.4 en 2.3.4 
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Figuur 5-2: Situering van de natuurwaarden in de ruime omgeving van het projectgebied 

 

5.2.2 Natuurreservaten 

Erkende natuurreservaten in de ruime omgeving van het projectgebied worden weergegeven op Kaart 5.2.2. 
Het betreft de gebieden “Kerkeheide” en “Schupleer-Vuilvoort”. Zoals weergegeven in Tabel 5.2-1 bevinden 
deze natuurreservaten zich op geruime afstand van het projectgebied. De impact van het project op deze 
gebieden is verwaarloosbaar en verdere bespreking overbodig. 

5.2.3 VEN-IVON 

Gebieden beschermd door het Vlaams Ecologisch Netwerk en het Integraal Verwevings- en Ondersteunend 
Netwerk worden weergegeven op Kaart 5.2.3. 

Het VEN-gebied “De Vallei van de Kleine Nete benedenstrooms”, bestaande uit GEN (Grote Eenheid 
Natuur) en GENO (Grote Eenheid Natuur in Ontwikkeling), bevindt zich op ruime afstand van het 
projectgebied (zie Tabel 5.2-1). 
Gezien de afstand tot het dichtstbijzijnde VEN-gebied kan worden besloten dat er geen impact is op VEN-
gebieden en een Verscherpte natuurtoets (paragraaf 2.3.3) bijgevolg niet nodig is. 

5.2.4 Natura 2000 

Gebieden beschermd door de Natura 2000 – wetgeving worden weergegeven op Kaart 5.2.4. 

Het dichtstbijzijnde habitatrichtlijngebied BE2100026 ‘Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, 
moerassen en heiden’ bevindt zich op ca. 1200 m ten noorden van de inplantingsplaats van WT02. Het 
projectgebied bevindt zich niet op een duidelijke landschappelijke corridor tussen verschillende 
deelgebieden van deze – of andere – Speciale BeschermingsZones. De ligging van het project binnen reeds 
bestaand industriegebied draagt ertoe bij dat er geen redenen zijn om aan te nemen dat hier meer 
geconcentreerde vogelbewegingen optreden.  De risicoatlas vogels en vleermuizen mbt windturbines geeft 
belangrijke voedseltrekroutes, slaaptrekroutes en seizoenstrekroutes weer. Deze worden weergegeven in 
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Kaart 5.4.8, Kaart 5.4.7 en Kaart 5.4.5. De waarschijnlijkheid dat voor het richtlijngebied aangemelde 
populaties het projectgebied op regelmatige basis vliegend doorkruisen is zeer klein.  
Binnen de ruime omgeving van het projectgebied komen geen vogelrichtlijngebieden voor, zoals te zien is in 
Kaart 5.2.4. Het dichtstbijzijnde vogelrichtlijngebied BE2100424 ‘De Zegge’ bevindt zich op ca. 10 km ten 
noordoosten van het projectgebied. 

We kunnen dus bij voorbaat besluiten dat een passende beoordeling (zie paragraaf 2.3.4) niet nodig is. 

5.3 Ecotopen in de nabije omgeving en overige natuurwaarden 

Kaart 5.3.1: Biologische Waarderingskaart 
Kaart 5.3.2: Historisch Permanente graslanden 
Kaart 5.3.3: Ligging van “Bouwel – Het Goor en omgeving” 

 

De inplantingsplaatsen van de windturbines en werfzones bevinden zich volgens de biologische 
waarderingskaart (versie 2016) op een biologisch minder waardevol type ‘industrie’ (ui). Dit wordt 
weergegeven in Kaart 5.3.1: Biologische Waarderingskaart (uitsnede op Figuur 5-3 hieronder). 

De dichtstbijzijnde historisch permanente graslanden – naar de gelijknamige geopunt-applicatie van het INBO 
– bevinden zich aan de overzijde van de spoorlijn in het noorden (zie Kaart 5.3.2). 

De inplantingsplaatsen van WT01 en WT02 bevinden zich nabij een waardevol bosgebied. Dit is vooral het 
geval voor WT01, die aan noord-, west- en zuidwestzijde wordt omgeven door verschillende bosstructuren. 
Deze maken deel uit van het gebied dat op waarnemingen.be wordt benoemd als ‘Het Goor en omgeving’. 
Kaart 5.3.3 (uitsnede hieronder in Figuur 5-3) geeft het polygoon van dit gebied weer. De waardevolle 
vegetaties omvatten er voornamelijk varianten van bos. De potentieel natuurlijke vegetatie bestaat er uit “arme 
Eiken-Beukenbos en Eikenbos, natte variant”. WT02 bevindt zich nabij de kruising van de E313 en de spoorlijn.  

 

 

Figuur 5-3: Waardering van ecotopen volgens de biologische waarderingskaart. Op Kaart 5.3.1 zijn eveneens de 
karteringseenheden weergegeven voor elk ecotoop. 
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5.4 Vogels 

Kaart 5.4.1: Risicoatlas vogels mbt windturbines - Akkervogelgebied 
Kaart 5.4.2: Risicoatlas vogels mbt windturbines - Bijzondere broedvogels 
Kaart 5.4.3: Risicoatlas vogels mbt windturbines - Broedkolonie 
Kaart 5.4.4: Risicoatlas vogels mbt windturbines - Pleister- en rustgebieden watervogels en steltlopers 
Kaart 5.4.5: Risicoatlas vogels mbt windturbines - Seizoenstrek 
Kaart 5.4.6: Risicoatlas vogels mbt windturbines - Slaapplaats 
Kaart 5.4.7: Risicoatlas vogels mbt windturbines - Slaaptrek 
Kaart 5.4.8: Risicoatlas vogels mbt windturbines - Voedseltrek 
Kaart 5.4.9: Risicoatlas vogels mbt windturbines - Weidevogelgebied 
Kaart 5.4.10: Risicoatlas vogels mbt windturbines - Synthesekaart vogels 
Kaart 5.4.11: Hoogspanningslijnen 
Kaart 5.4.12: Trektelposten 
Kaart 5.4.13: Voorkomen weidevogels in de omgeving van het projectgebied op basis van waarnemingen.be 
Kaart 5.4.14: Voorkomen roofvogels in de omgeving van het projectgebied op basis van waarnemingen.be 

 

5.4.1 Vlaamse risicoatlas voor vogels mbt windturbines (Everaert, 
2015) 

De Vlaamse risicoatlassen vogels en vleermuizen m.b.t. windturbines (versie 2015) maken deel uit van 
leidraad voor risicoanalyse en monitoring van Everaert (2015). De risicoatlassen geven aan waar en waarom 
bepaalde gebieden een potentieel risico vormen voor vogels of vleermuizen bij het plaatsen van windturbines. 
Er worden voor vogels 4 risicoklassen onderscheiden (van 0 tem 3).  

Tabel 5.4-1 Risicoatlas voor vogels: legende (Everaert, 2015). 

Klasse Risico Beknopte beschrijving 

0 Onvoldoende 
informatie 

• Locaties die niet geclassificeerd zijn onder klasse 1-3. 

1 Mogelijk risico • 1000 m bufferzones rond belangrijke gebieden.  
• Ruime bufferzones rond zeer belangrijke pleister- en rustgebieden en slaapplaatsen 

(5000 m) en broedkolonies (4000 m), waar mogelijks lokale trek kan voorkomen. 

2 Risico • Belangrijke gebieden.  
• Belangrijke lokale trekroutes en seizoenstrek. 

3 Groot risico • Zeer belangrijke gebieden.  
• Zeer belangrijke lokale trekroutes en seizoenstrek. 

 

In wat volgt wordt een overzicht gegeven van de verschillende deelkaarten en hun risicoklasse ter hoogte van 
het projectgebied.  

Tabel 5.4-2 Risicoatlas voor vogels: invulling ter hoogte van het projectgebied (Everaert, 2015). 

Deelkaart Risico Reden 

Akkervogelgebied 
(Kaart 5.4.1) 

0 Er zijn geen akkers in de ruime omgeving van de windturbines die staan 
aangeduid als akkervogelgebied. Ten zuiden van het projectgebied, voorbij 
Herenthout en nabij de Grote Nete, bevindt zich een zoekzone voor 
akkervogelgebied (risicoklasse 2). 

Bijzondere Broedvogels 
(Kaart 5.4.2)  

0 De dichtstgelegen locatie met bijzondere broedvogels – slechtvalk -  bevindt 
zich ter hoogte van bedrijventerrein Umicore Herentals, op 7 km ten NO van 
het projectgebied (risicoklasse 3). Op 8 km ten NW van het projectgebied 
bevindt zich het Krabbels Pulderbos, waar o.m. Roerdomp, Woudaap, Bruine 
Kiekendief broeden (Bijlage I habitatrichtlijn) (risicoklasse 3).  

Broedkolonies 
(Kaart 5.4.3) 

0 De windturbinelocaties bevinden zich niet binnen een broedkolonie, of in een 
buffer hiervan. 9 km ten NW bevindt zich een broedkolonie van kokmeeuw: 
Het Krabbelshof Pulderbos-Zandhoven. 9 km ten NO bevinden zich 
broedkolonies van aalscholver en blauwe reiger: De Zegge te Geel. 

Pleister- en rustgebieden 
watervogels en steltlopers 
(Kaart 5.4.4) 

0 De windturbinelocaties bevinden zich niet binnen een pleister- of rustgebied, 
of in een buffer hiervan. Bij Kessel (op ca. 9,5 km ten W) bevindt zich Zone 
Grote-Kleine Nete met groot risico. Tussen Poederlee en Tielen bevindt zich 
de Aa-Vallei Poederlee-Lichtaart (op ca. 8 km ten NO) met groot risico. 

Seizoenstrek 
(Kaart 5.4.5) 

0 Ter hoogte en in de ruime omgeving van de windturbinelocaties bevindt zich 
geen seizoenstrekroute met veel risico. De dichtstbijzijnde route bevindt zich 
ca. 14 km ten N (landschapstrekroute). Een extra verduidelijking met 
betrekking tot deze deelkaart wordt gegeven onder de tabel.  
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Deelkaart Risico Reden 

Slaapplaatsen 
(Kaart 5.4.6) 

0 Geen slaapplaatslocatie ter hoogte van de windturbinelocatie. Op 12 km ten 
W bevindt zich een kok- en stormmeeuwslaapplaats (>10 000 individuen)  
(Albertkanaal, bufferbekken bij verkeerswisselaar Ranst). 

Slaaptrek 
(Kaart 5.4.7) 

0 Ter hoogte en in de ruime omgeving van de windturbinelocaties is geen 
slaaptrekroute in de risicoatlas. 8,5 km ten W bevinden zich enkele 
slaaptrekroutes van meeuwen ter hoogte van het Albertkanaal in 
Massenhoven, richting de slaapplaats. 

Voedseltrek 
(Kaart 5.4.8) 

0 Geen trekroute in ruime omgeving van de inplantingsplaats.  

Weidevogels 
(Kaart 5.4.9) 

0 Geen weidevogelgebied ter hoogte van windturbinelocaties. Op ca. 8 km ten 
NO van de inplantingsplaatsen bevindt zich een weidevogelgebied met 
risicofactor 2 (De Zegge, Netevallei). 

Synthesekaart 
(Kaart 5.4.10) 

0 Wegens het ontbreken van een toekenning van de inplantingsplaatsen 
aan bovenstaande deelgebieden, is ook de synthesekaart ingetekend 
onder klasse 0. 

 

Wat betreft de kaart “seizoenstrek” wordt nog enige verduidelijking toegevoegd: deze kaart is volgens de 
Handleiding van Everaert2 onvolledig, vandaar dat recente telgegevens van trektelposten in de buurt worden 
ingevoegd (5.4.4). 

5.4.2 Gevoeligheidskaart voor aanvaring van vogels met 
hoogspanningslijnen 

Hoogspanningslijnen vormen een gevaar voor vogels, die deze elementen vaak niet opmerken tijdens het 
vliegen. Botsing met de lijnen leidt vaak tot ernstige verwondingen of sterte. In een studie van Aves - 
Derouaux et al. (2012)3 werden de bestaande hoogspanningslijnen in België geclassificeerd volgens hun 
gevaar voor aanvaring door vogels. Deze studie is gebaseerd op interpretatie van het landschap en de 
verspreidingen van vogelpopulaties.  

De gevaarlijkste hoogspanningslijnen situeren zich vooral in gebieden rijk aan watervogels, zoals de 
kustpolders en de Antwerpse haven.  

Het spreekt voor zich dat niet elke vogelsoort even gevoelig zijn voor aanvaring en dat alle 
hoogspanningslijnen even gevaarlijk zijn. In het algemeen blijken aanvaringen frequenter op te treden bij: 

• Hoogspanningslijnen die door moerassig gebied lopen 
• Hoogspanningslijnen lopend door bossen 
• Hoogspanningslijnen lopende door de overwinteringsplaats van grote groepen vogels 
• Hoogspanningslijnen met verschillende lijnen 
• Bij slecht weer 
• Bij de nachtelijk trekkende vogels 
• Jonge vogels die leren vliegen 
 
Dit resulteerde in een overzichtskaart met daarop de meest gevaarlijke hoogspanningslijnen, aan de hand 
van een “Collision Risk Score” tussen 0 en 100 (Figuur 5-5). 
 
Nabij het projectgebied bevinden zich 2 hoogspanningslijnen, zoals te zien is op Kaart 5.4.11 (uitsnede in 
Figuur 5-4). Aan een groot deel van deze hoogspanningslijnen worden Bird Collision Scores toegekend 
tussen 0 en 10 of tussen 10 en 20, zoals te zien is op op Figuur 5-5.  
 

                                                      

2 Everaert, 2015. Effecten van windturbines op vogels en vleermuizen in Vlaanderen. p 87 e.v. 
3 DEROUAUX, A., EVERAERT, J., BRACKX, N., DRIESSENS, G., MARTIN GÌL, A., PAQUET, J.-Y. (2012): Reducing bird mortality 
caused by high- and very-high-voltage power lines in Belgium, final report, Elia and Aves-Natagora, 56 pp.  
URL: http://www.aves.be/index.php?id=3236  
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Figuur 5-4: Hoogspanningslijnen in de ruime omgeving van het projectgebied 

 

Figuur 5-5: Hoogspanningsnet België - pylonen zijn geclassificeerd volgens aanvaringsrisico. Naar Derouaux et al 2012. 
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5.4.3 Vogelwaarnemingen – waarnemingen.be 

Voor de beschrijving van de referentiesituatie voor avifauna in het gebied werden gegevens van 
waarnemingen.be opgevraagd bij Natuurpunt studie. Een lijst met de verkregen waarnemingen en de in 
beschouwing genomen km-hokken is te vinden in Bijlage B. Hierbij werden de gebieden in en rond de 
projectlocatie (Grobbendonk;Bouwel-Het Goor, Klein Gent, Herenthout, Herentals) mee opgenomen, om de 
waarde van de omgeving voor vogels zo volledig mogelijk in te kunnen schatten. Het polygoon “Het Goor en 
omgeving” (waarnemingen.be) wordt weergegeven op Kaart 5.3.3. 

5.4.3.1 Broedvogels 

Het industriegebied in het projectgebied  is de minst interessante zone voor broedvogels binnen het 
projectgebied. In het industriegebied zelf komen relatief weinig vogelsoorten voor. Op basis van waarnemingen 
van Natuurpunt VZW tussen 2013 en 2018 die wijzen op broedgevallen (baltsend/zingend, nestbouw, 
uitgevlogen jongen e.d.) komen volgende soorten regelmatig tot broeden op het industriegebied: 

• Scholekster 
• Houtduif 
• Zwartkop 

Westelijk in het projectgebied is het bosgebied Bouwel-het Goor gelegen. Dit gebied bestaat uit loof- en 
naaldbos afgewisseld met graslanden. Er is ook een voormalige zandwinningsput aanwezig. Dit is een 
ecologisch zeer interessant gebied voor broedvogels. Op basis van waarnemingen van Natuurpunt VZW 
tussen 2013 en 2018 die wijzen op broedgevallen (baltsend/zingend, nestbouw, uitgevlogen jongen e.d.) 
komen volgende soorten regelmatig tot broeden in dit gebied: 

• Fuut 
• Wespendief 
• Houtsnip 
• Houtduif 
• Bosuil 
• Grote bonte specht 
• Zwarte specht 
• Koolmees 
• Tjiftjaf 
• Zwartkop 
• Boomklever 
• Boomkruiper 
• Grote lijster 

In dit gebied valt vooral de aanwezigheid van bossoorten als Zwarte specht en Wespendief op. Naast deze 
soorten die zeker broeden werden in dit gebied ook een reeks andere soorten waargenomen die waarschijnlijk 
ook broeden. De zangvogels broeden voornamelijk in de houtkanten, bomenrijen, kleine bosjes en grotere 
boscomplexen. Wespendief bouwt hoog in een boom een nest van dode takken, bekleed met verse 
bebladerde takken. Hij verkiest dicht bos met sterke ondergroei. Zwarte specht is een soort die vaak broedt in 
oude beuken. 

In het zuiden van het projectgebied is een open agrarisch gebied gelegen met relatief weinig natuurlijke 
elementen. De meeste percelen zijn in gebruik als grasland. Het gebied is wel interessant voor Kievit die met 
meerdere koppels in het gebied broedt (Kaart 5.4.13). Op deze kaart worden enkel die waarnemingen 
weergegeven die wijzen op broedgevallen of territoriaal gedrag. Ook werd aan de rand van het van het open 
agrarisch gebied in het zuiden een broedgeval Roodborsttapuit vastgesteld op ruime afstand (niet zichtbaar 
op kaart).  

 

5.4.3.2 Niet-broedvogels 

Naast de broedvogels die hiervoor zijn aangehaald, werden volgende roofvogels ter hoogte van het 
projectgebied waargenomen (Kaart 5.4.14). 

• Torenvalk 
• Sperwer 
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• Havik 
• Buizerd 
• Slechtvalk 
• Boomvalk 
• Rode wouw 

Vooral langs de E313 zijn verschillende waarnemingen van Buizerd doorgegeven, maar dit betreft een 
waarnemerseffect, en niet de reële verspreiding in het gebied. Buizerd maakt gebruik van de snelwegbermen 
als jachtgebied en wordt vaker waargenomen door waarnemers. Buizerd is de meest algemeen waargenomen 
soort. 

Uit waarnemingen van Natuurpunt vzw blijkt dat het gebied slechts een geringe waarde heeft voor akkervogels 
en weidevogels. Zoals hoger vermeld komt Kievit weliswaar tot broeden in het zuidelijk gelegen agrarisch deel 
van het projectgebied, en noordelijk van de inplantingsplaats, maar grote pleisterende groepen werden niet 
waargenomen in de afgelopen jaren (2013-2017). Er zijn waarnemingen bekend van Wulp uit dit gebied maar 
dit betreft eerder sporadische waarnemingen. Scholekster is in principe een weidevogel maar deze kan ook 
broeden op daken in industrieterreinen. 

5.4.4 Trektelposten in de omgeving - Trektellen.nl 

Voor wat betreft seizoenstrek is de risicoatlas (paragraaf 5.4.1) onvolledig, zoals aangegeven in het rapport 
van Everaert (2015). Daarom worden in dit rapport ook de meest recente gegevens van telposten uit de 
omgeving toegevoegd. 

De waarnemingen van waarnemingen.be werden verder aangevuld met gegevens uit 5 trektelposten en 1 
ringstation uit de omgeving. Tabel 5.4-3 geeft een overzicht van de telposten, Kaart 5.4.12 geeft de telposten 
weer op orthofoto. Op de kaart worden totale aantallen getelde/geringde vogels weergegeven door middel van 
kleur (donkerder blauw = grotere aantallen). Het aantal getelde uren wordt weergegeven door de diameter van 
de cirkel (grotere diameter = intensiever bemonsterd). 

Over het algemeen genomen bevinden de geraadpleegde trektelposten zich nog op aanzienlijke afstanden 
van het projectgebied. De waarnemingen zijn dus niet steeds representatief voor de doortrek ter hoogte van 
het projectgebied 

De dichtste waarnemingen betreffen het ringwerk dat gebeurt in Vorselaar. Bij ringwerk worden vaak andere 
soorten en hoeveelheden waargenomen dan bij trektellen puur sang. Dit dient in gedachten te worden 
gehouden bij de interpretatie van deze gegevens. Indien de efficiëntie van gedane waarnemingen wordt 
bekeken (aantal waargenomen vogels per geteld uur), blijkt dat het ringwerk een grotere effort vraagt dan het 
telwerk ter hoogte van de telposten in de omgeving. 

 

Tabel 5.4-3: Trektelposten in de ruime omgeving van het projectgebied. Kolommen van links naar rechts: naam van de 
telpost (zoals weergegeven op trektellen.nl), lambert-coördinaten (x, y), afstand in km van het projectgebied, aantal 
getelde uren, aantal jaar dat de trektelpost in gebruik is (anno 2018), totaal aantal getelde vogels (enkel overtrekkende, 
vogels die ter plaatse blijven worden hierin niet meegenomen), en een link naar de informatie over de trektelpost zoals te 
vinden op trektellen.nl. 

Telpost X Y 
Afstan

d 
Uren Jaar Totalen 

Vogels/uu

r 
Link 

Viersels Gebroekt 169716 207900 10 250 4 86983 348 URL4 

AWW Broechem 166657 210100 14 92 3 3584 39 URL5 

Zandhoven Heikant 171230 211984 10 173 6 62691 362 URL6 

                                                      

4 https://www.trektellen.nl/site/info/1230 
5 https://www.trektellen.nl/site/info/1162 

6 https://www.trektellen.nl/site/info/1344 
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Vorselaar (ringen) 179044 209631 4 1887 10 48722 26 URL7 

Groesaart Poederlee 185054 213712 11 1474 13 480796 326 URL8 

Roerdompstraat Olen 186768 209523 9 854 5 407985 478 URL9 

 

De telgegevens (totalen van de periode 2009-2018) van alle telposten worden weergegeven in bijage B. Uit 
Tabel 5.4-3 kan worden opgemaakt dat de telpost in de Roerdompstraat te Olen waarschijnlijk een 
representatieve weergave biedt van de trek in de omgeving gedurende de laatste jaren. Er werden erg veel 
vogels genoteerd per uur. Op basis van de gegevens van deze trektelpost van Roerdompstraat te Olen 
(situering op Kaart 5.4.12: Trektelposten) kan een inschatting worden gemaakt over de seizoenale 
vliegbewegingen in de ruime omgeving. Er wordt regelmatig geteld van begin september tot midden november. 
Volgende vogels, voornamelijk zangvogels, werden er gedurende de laatste 3 jaar in grote aantallen geteld: 

• Spreeuw 
• Houtduif 
• Vink 
• Veldleeuwerik 
• Graspieper 
• Koperwiek 
• Kievit 
• Kneu 
• Aalscholver 
• Kramsvogel 
• Boerenzwaluw 
• Witte kwikstaart 
• Zanglijster 
• Kauw 
• Witte kwikstaart 

  

                                                      

7 https://www.trektellen.nl/site/info/1633 

8 https://www.trektellen.nl/site/info/117 

9 https://www.trektellen.nl/site/info/1548 
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5.5 Vleermuizen 

Kaart 5.5.1: Risicoatlas Vleermuizen 
Kaart 5.5.2: Veldonderzoek – Vleermuizenwaarnemingen 
Kaart 5.5.3: Veldonderzoek – Vliegroutes van vleermuizen 

 

5.5.1 Vlaamse risicoatlas voor Vleermuizen (Everaert, 2015) 

De Vlaamse risicoatlassen vogels en vleermuizen m.b.t. windturbines (versie 2015) maken deel uit van 
leidraad voor risicoanalyse en monitoring van Everaert (2015). De risicoatlassen geven aan waar en waarom 
bepaalde gebieden een potentieel risico vormen voor vogels of vleermuizen bij het plaatsen van windturbines. 
Er worden voor vleermuizen momenteel 4 risicoklassen onderscheiden (van 0 t.e.m. 3), op de huidige atlas is 
slechts een invulling gegeven aan 3 klassen (0 t.e.m. 2). Voor risicoklasse 3 (groot risico) dient te worden 
opgemerkt: samen met oude bossen vormen verzamelplaatsen zoals zomerkolonies en winterverblijven (incl. 
daaraan gerelateerde zwermgebieden) de hoogste risicoklasse (klasse 3). Dit geldt vooral voor de soorten die 
extra gevoelig zijn voor windturbines (zie Tabel 4.1-1). Momenteel zijn de gegevens over verzamelplaatsen te 
onvolledig voor opname in een huidige versie van hier beschikbare risicoatlas. In Tabel 5.5-1 is de methodiek 
voor risicoklasse 3 wel al mee opgenomen. Bij elk project is het aangeraden om lokale verspreidingsgegevens 
te verzamelen (zie deel 4.4). 

    
 

Tabel 5.5-1 Risicoatlas voor vleermuizen: legende (Everaert, 2015). De identificatie van de risicozones in rode kleur 
moet nog gebeuren in de analyse i.f.v. een concreet project. Ze zijn immers niet aanwezig in de huidige risicoatlas. 

Klasse Risico Beknopte beschrijving – afstanden gelden tot buitenste range wieken 

0 Onvoldoende 
informatie 

• Locaties die niet geclassificeerd zijn onder klasse 1-3. 

1 Mogelijk risico • Mogelijke voedselgebieden op basis van:  
 100 tot 200 m bufferzone rond bossen en groepen bomen (incl. rijen van bomen of hoge  
struiken) met een oppervlakte van meer dan 0,5 ha10.  
 100 tot 200 m bufferzone rond waterplassen en wetlands (moerassen)11.  

• Mogelijk belangrijke trekzones op basis van dezelfde criteria als voor de voedselgebieden, 
incl. bijkomend nog  
 100 tot 200 m bufferzone rond waterlopen, kanalen en de kustlijn11.  

• Risicozones rond verzamelplaatsen van risicosoorten12.  
 200 tot 500 m bufferzone rond belangrijke verzamelplaatsen12. 

2 Risico • Waarschijnlijke voedselgebieden op basis van:  
 bossen en groepen bomen (incl. rijden van bomen of hoge struiken) met een  
aaneengesloten oppervlakte van meer dan 0,5 ha10, incl. 100m buffer.  
 waterplassen en wetlands (moerassen)11, incl. 100 m buffer.  

• Waarschijnlijk belangrijke trekzones op basis van dezelfde criteria als voor de 
voedselgebieden, incl. bijkomend nog  
 waterlopen, kanalen en de kustlijn11, incl. 100 m buffer.  

• Waarschijnlijke risicozones rond verzamelplaatsen van risicosoorten12.  
 100 tot 200 m bufferzone rond belangrijke verzamelplaatsen12. 

3 Groot risico • Verzamelplaatsen van risicosoorten12 en zeer geschikte leefgebieden:  
 gekende belangrijke verzamelplaatsen12, incl. 100 m buffer;  
 oude loof- en naaldbossen13, incl. 100 m buffer. 

 

 

 

                                                      

10 Data uit de 1 m² rasterkaart van de officiële Boswijzer 2013 (= op basis van ‘hooggroen’ in de Groenkaart 2013, meer bepaald 
bomen hoger dan 3 m). 
11 Data op basis van de Biologische Waarderingskaart (BWK, versie 2.0). 
12 De verzamelplaatsen zijn voortplantings- en overwinteringslocaties, zwermgebieden en kraamkolonies. De zekere risicosoorten zijn 
gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, kleine dwergvleermuis, rosse vleermuis, bosvleermuis, laatvlieger, tweekleurige 
vleermuis, mopsvleermuis en mogelijk meervleermuis (Rodrigues et al. 2014, en bijlage 7.7). In principe zijn i.h.k.v. mogelijke effecten 
door windturbines alle verzamelplaatsen belangrijk op niveau Vlaanderen, behalve voor relatief kleine (enkel op zeer lokaal niveau  
belangrijke) verzamelplaatsen van de in Vlaanderen vrij algemene gewone dwergvleermuis. 
13 Hiervoor kan de Bosleeftijdskaart (zie geopunt.be) als eerste indicatie worden gebruikt met als criterium bos met bomen die voor 
1930 zijn ontstaan. Een terreinbezoek is echter noodzakelijk, want de echte leeftijd van de bomen in het bos komt niet altijd overeen 
met de Bosleeftijdskaart, en bepaalde parken zijn niet opgenomen in die kaart. 
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Volgens de risicoatlas voor vleermuizen (Kaart 5.5.1 en uitsnede hieronder in ); (Everaert, 2015), bevinden 
de inplantingsplaatsen van windturbines WT01 en WT02 zich op de rand van een zone 2: risico.  

De reden hiervoor zijn de voor vleermuizen interessante bossen van het Goor en omgeving (Kaart 5.3.3) in de 
omgeving van projectgebied. WT03 bevindt zich in een zone met onvoldoende informatie (risicoklasse 0). Op 
deze locatie is het vanuit de risicoatlas onwaarschijnlijk dat er grote aantallen/diversiteit voorkomen op basis 
van de omgeving (industriegebied). 

 

 
Figuur 5-6: Risicoatlas vleermuizen (uitsnede van Kaart 5.5.1) 

 

5.5.2 Vleermuisonderzoek  

In het kader van voorliggende natuurtoets werd in de periode juli tot september 2018 zowel een bemand 
batdetectoronderzoek als een onderzoek met automatische batdetectoren verricht.  

5.5.2.1 Bemand batdetectoronderzoek 

Tijdens 3 avonden bemand batdetectoronderzoek tussen 22 juli en 12 september 2018 werden in het 
inventarisatiegebied (ca. 50 ha) van de industriezone Klein Gent te Grobbendonk-Herentals in totaal 35 
waarnemingen van vleermuizen ingegeven. Een ‘waarneming’ (of ‘contact’) van een vleermuis bestaat uit een 
detectie van het geluid van een nabij vliegende vleermuis gedurende een korte periode (overvliegend) of 
langere periode (foeragerend). Vroeg op de avond kan er nog een visuele waarneming zijn van de nabij 
vliegende vleermuis. Bij het aflopen van het inventarisatiegebied werd er maar een nieuwe waarneming 
ingegeven als er wat afstand en enige tijd tussen was met de vorige waarneming (kan natuurlijk wel hetzelfde 
dier zijn).   

Het westelijk en centraal deel van de industriezone ten zuiden van de E313 werd met batdetector afgelopen. 
Alle vleermuiswaarnemingen tijdens dit bemand batdetectoronderzoek zijn per dag weergegeven op Kaart 
5.5.2. De foerageerroutes zijn weergegeven op Kaart 5.5.3. 
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Op volgende dagen werd er een avo8dinventarisatie uitgevoerd: 

• zondag 22 juli 2017 
• vrijdag 31 augustus 2018 
• woensdag 12 september 2018 

Inventarisatie 22 juli 2018 

Meteo: een erg warme (20°C) avond – licht bewolkt – bijna windstil, 1 Bft noordenwind – geen neerslag  
Zonsondergang om 21u43. 

Inventarisatieperiode: 21u30 tot 00u10 

Soorten: gewone dwergvleermuis. 

Activiteit: op deze erg warme avond met weinig wind werd de eerste gewone dwergvleermuis bijna een uur 
na zonsondergang (om 22u51) gedetecteerd. In de industriezone werden er jagende gewone 
dwergvleermuizen gedetecteerd daar waar er boomrijen (met plataan) aanwezig waren,. Aan de vijver centraal 
in de industriezone was er weinig activiteit en werden er maar twee jagende gewone dwergvleermuizen 
waargenomen. De vleermuizenactiviteit in het industriegebied en randzones was laag en werden er geen 
andere soorten vastgesteld dan gewone dwergvleermuis.  

Inventarisatie 31 augustus 2018 

Meteo: een vrij frisse (13°C) avond – licht bewolkt – 1 Bft NO 
Zonsondergang om 20u30. 

Inventarisatieperiode: 20u20 tot 22u55 

Soorten: gewone dwergvleermuis, rosse vleermuis. 

Activiteit: tijdens deze avond werd de eerste gewone dwergvleermuis 35 minuten na zonsondergang 
waargenomen aan de bomenrij in de straat Bouwelven. Rond de vijver waren er 2 à 3 gewone 
dwergvleermuizen aan het jagen. Langs de andere bosranden en boomrijen was er maar beperkt activiteit van 
gewone dwergvleermuis. Om 21u40 werd er een overvliegende rosse vleermuis gedetecteerd aan de 
westrand van het industriegebied. In het oostelijk deel, nl. langs de Grensstraat, was er beperkt activiteit van 
foeragerende gewone dwergvleermuizen langs de boomrijen.   

Inventarisatie 12 september 2018 

Meteo: een vrij warme (15°C) avond – bewolkt – 1 Bft NW 
Zonsondergang om 20u03. 

Inventarisatieperiode: 20u00 tot 22u40 

Soorten: gewone dwergvleermuis. 

Activiteit: al vrij kort na zonsondergang, om 20u07, werd op deze bewolkte avond een jagende gewone 
dwergvleermuis waargenomen aan de vijver. In de rest van de onderzochte gebied van het industriezone was 
er maar weinig activiteit van gewone dwergvleermuis. Andere soorten werden niet gedetecteerd.   
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Figuur 5-7 zicht op het terrein waar de turbine ‘WT01 is gepland (Greenspot, 6 oktober 2018). 

 
Figuur 5-8 zicht op het terrein waar de turbine ‘WT02’ is gepland, met op de achtergrond de snelweg E313 
(Greenspot, 6 oktober 2018). 
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Figuur 5-9 zicht op het terrein waar de turbine ‘WT03’ is gepland (Greenspot, 6 oktober 2018). 

5.5.2.2 Automatische detectoronderzoek 

Op 2 locaties, namelijk op de locaties D1 en D2 (weergegeven op Kaart 5.5.2) in de westrand van het 
industriegebied werd tijdens de laatste week van juli 2018 en de eerste week van september 2018 telkens 
gedurende 7 volledige nachten een automatische detector geplaatst. In totaal werd gedurende 14 volledige 

nachten (tussen zonsondergang en zonsopgang) opnames met automatische detectoren gemaakt. Dit 
resulteerde in een totaal van 3.049 op soort gebrachte opnames14. 

                                                      

14 opname = bij een ultrasoon geluid wordt de detector getriggerd en wordt gedurende 5 seconden een 
opname (.wav bestand) gemaakt. Op basis van deze opname kan een sonogram worden opgemaakt waaruit 
de soort is te bepalen. 
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Automatische detector D1 

• Registratieplaats en –periode 

De detector (SM4Bat FS) werd geplaatst aan een zomereik nabij een opengekapte zone op de talud van de 
snelwegbrug. De detector lag op ca. 50 m van het centerpunt van de geplande turbine WT02 (Auria/IAC).  

Er werd gedurende 7 nachten geregistreerd tussen zonsondergang en zonsopgang, namelijk tussen 22 juli 
2018 (21u00) en 29 juli 2018 (6u00). 

 
Figuur 5-10 situering van de locatie van detector D1 nabij de talud van de snelwegbrug (Greenspot, 6 oktober 

2018). 

• Meteo 

De weersomstandigheden tijdens de meetperiode in de laatste week van juli 2018 waren erg gunstig met 
bijzonder hoge avondtemperaturen (20° tot 26°C). Er was tijdens de volledige meetperiode weinig noord- of 
zuidenwind (1 à 2 Bft) en er viel geen regen.  

Zonsondergang was om 21u45 en zonsopgang om 05u50. 

• Opnames 

Tijdens de 7 nachten van 22 tot 29 juli 2018 werden er 1.167 vleermuizenopnames gemaakt.  

Tijdens de warme laatste week van juli 2018 (met een hittegolf) was er tijdens elk nachtelijk uur activiteit van 
vleermuizen. Vooral tussen 22u en 23u was er veel activiteit van gewone dwergvleermuizen. Reeds een 
kwartier na zonsondergang werden de eerste gewone dwergvleermuizen geregistreerd en was er het eerste 
uur een piek van activiteit met tot 100 opnames/uur. Tijdens de overige nachtelijke uren lag de activiteit 
beduidend lager met ongeveer een 10-tal opnames/uur en enkele beperktere uitschieters tot 40 opnames/uur. 
In de  vroege uren was er veelal activiteit tot ongeveer 4u30, in de vroege morgen van 27 juli was er langer 
activiteit en werd de laatste opname om 5u29 gemaakt, dus ongeveer 20 minuten voor zonsopgang. Dus het 
eerste anderhalf uur na zonsondergang was er aanzienlijk wat activiteit aan het meetpunt, dit vermoedelijk 
omdat 1 à 2 gewone dwergvleermuizen langere tijd in de omgeving van het meetpunt kwamen jagen, tijdens 
de rest van de nacht was de activiteit beperkt.  

96% van alle vleermuizenopnames waren van gewone dwergvleermuizen. Van 6 andere soorten werden ook 
opnames gemaakt maar dit in beperkte mate. Van laatvlieger werden 31 opnames gemaakt, dit vooral tijdens 
de eerste twee nachten (24 opnames). Deze soort overvliegt de meetlocatie dus onregelmatig en blijft in de 
omgeving niet langere tijd jagen. Ruige dwergvleermuizen zijn in de zomer maar sporadisch aanwezig bij ons 
en er werd dan maar ook één opname gemaakt in juli 2018, nl. op 25 juli om 3u38.  

Van baard/Brandts vleermuis werden er 8 opnames gemaakt, verspreid over de eerste 5 nachten. Deze soort 
komt maar erg onregelmatig over de locatie vliegen. Van watervleermuis werd er maar één opname gemaakt 
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en dit op 27 juli 2018 om 2u26. Op de avond van 26 juli 2018 werden 3 opnames gemaakt van franjestaart, 
een soort dit sterk gebonden is aan bos. En tenslotte nog 4 opnames van rosse vleermuis, een soort die dus 
maar sporadisch de meetlocatie heeft overvlogen.  
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Figuur 5-11 Aantal vleermuizenopnames per uur aan D1 van 22 tot 29/07/2018 - getallen tussen haakjes is totaal aantal opnames van die soort. 
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Automatische detector D2 

• Registratieplaats en –periode 

De detector (SM4Bat FS) werd geplaatst in de rand van een boszone aan de westrand van het industriegebied. 
De detector lag op ca. 250 m ten zuiden van het centerpunt van de geplande turbine WT01 (Soprema).  

Er werd gedurende 7 nachten geregistreerd tussen zonsondergang en zonsopgang, namelijk tussen 31 
augustus 2018 (20u00) en 7 september 2018 (7u30). 

 
Figuur 5-12 situering van de locatie van detector D2 in de bosrand aan de westzijde van het industriegebied 

Klein Gent (Greenspot, 6 oktober 2018). 

• Meteo 

De weersomstandigheden tijdens de meetperiode in september 2018 waren vrij gunstig. De 
avondtemperaturen lagen hoog (16 tot 20°C op 4 september), de eerste twee nachten waren wel wat frisser 
(13°C). Er was geen tot weinig wind (1 Bft noordoosten tot noordwestenwind) en er viel enkel de laatste nacht 
in de vroege morgen wat neerslag. 

Zonsondergang was om 20u00 en zonsopgang om 07u10. 

• Opnames  

Tijdens de 7 nachten werden er 1.882 opnames gemaakt. De invloed van de frissere nachten tijdens de eerste 
twee nachten blijkt duidelijk uit de activiteitsgraad van de vleermuizen. Tijdens de nachten van 31 augustus 
en 1 september 2018 werden er na middernacht nagenoeg geen opnames meer gemaakt, dit omdat de 
nachttemperatuur verder was afgenomen tot onder de 10°C. Tijdens de overige –warmere- nachten bleef er 
tijdens alle nachtelijke uren vleermuizenactiviteit en werden er ook na middernacht 10 à 20 opnames/uur 
gemaakt. De eerste twee uren na zonsondergang was er meer activiteit dan tijdens de andere nachtelijke 
uren, op 3 september 2018 was er tussen 20u en 21u een piek van 121 opnames/uur.  

Het grootste deel (86%) van de opnames waren van gewone dwergvleermuis. De eerste opnames van deze 
soort werden na een halfuur na zonsondergang gemaakt. In de vroege morgen bleven de gewone 
dwergvleermuizen tot een halfuur voor zonsopgang jagen langs de bosrand waar de detector lag.  

In tegenstelling tot de vorige meetperiode tijdens de laatste week van juli werden er tijdens de eerste week 
van september 2018 beduidend meer ruige dwergvleermuizen geregistreerd (120 opnames). Tijdens 
nagenoeg alle nachtelijke uren waren er één of enkele opnames. Gezien deze periode van september volop 
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in de migratieperiode van deze soort valt, zullen ongetwijfeld een deel van de opnames van migrerende dieren 
zijn.  

Laatvlieger komt de eerste (twee) uren na zonsondergang jagen in de omgeving van het meetpunt. Er werden 
91 opnames (5% van totaal) gemaakt, waarvan meer dan de helft tijdens de avond van 3 september 2018. Na 
middernacht werden er bijna geen opnames meer gemaakt.  

Van rosse vleermuis werden er een 50-tal opnames gemaakt. De opnames spreiden zich uit over de volledige 
meetperiode en is er geen avond- of ochtendpiek, iets wat regelmatig wordt vastgesteld bij rosse vleermuis. 
Vermoedelijk komt rosse vleermuis jagen in het bosrijk gebied ten westen van het industriegebied en passeert 
dan af en toe ook in de omgeving van de bosrand waar de detector lag.  

Van baard/Brands vleermuis werden maar 4 opnames gemaakt en dit op de avond van 3 september en de 
vroege morgen en avond van 5 september 2018. Van watervleermuis waren er maar 2 opnames, namelijk 
tijdens de vroege morgen van 5 september en avond van 6 september 2018. Beide soorten zijn dus maar 
sporadisch aanwezig langs de bosrand.  

Van de moeilijker (stille sonar) te inventariseren grootoorvleermuis werden er 3 opnames gemaakt, telkens 
één opname tijdens de vroege morgen van de laatste drie nachten. 
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Figuur 5-13 aantal opnames per uur aan D2 van 31/08 tot 7/09/2018 - getallen tussen haakjes is totaal aantal opnames van die soort. 
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5.5.1 Bespreking soorten 

Op basis van het onderzoek in de periode juli tot september 2018 werden de intensiever gebruikte 
jachtgebieden en de vliegroutes binnen het onderzoeksgebied afgebakend (zie Kaart 5.5.3). Hieronder worden 
de 8 aangetroffen soorten besproken. Per soort wordt naast een bondige bespreking van de ecologie ook de 
categorie volgens de recente IUCN Rode lijst van zoogdieren in Vlaanderen (Maes D. et al, 2014) 
weergegeven.   

  Tabel 5.5-2 Bespreking van de aangetroffen vleermuissoorten in het onderzoeksgebied voor vleermuizen. 

Soort Ecologie Rode lijst Waarnemingen 

Gewone 
dwergvleermuis 
 
(Pipistrellus 
pipistrellus) 

De meest algemene 
vleermuizensoort in Vlaanderen. 
De soort is vrij opportunistisch, en 
jaagt voornamelijk in halfopen 
landschap (bosranden, vijvers, 
tuinen). Dansmuggen en andere 
insecten vormen de voornaamste 
prooien. De soort is minder 
gevoelig aan lichtverstoring en 
jaagt regelmatig rond 
verlichtingspalen. 

Kraamkolonies bevinden zich 
vooral in gebouwen.  

Voor verplaatsingen tussen de 
verblijfplaatsen en de 
foerageergebieden worden bij 
voorkeur lijnvormige 
landschapselementen zoals 
houtkanten, bomenrijen en dreven 
gebruikt.  

 

momenteel 
niet in 
gevaar 

2.758 (of 90%) van de 3.075 
gedetecteerde en opgenomen 
vleermuizen tijdens het bemand 
batdetectoronderzoek en met de 
automatische batdetectoren waren 
gewone dwergvleermuizen. 

Gewone dwergvleermuis is dus in 
het gebied een vrij algemene soort 
die in klein aantal (1 à 3 dieren) 
komt jagen in de omgeving van de 
vijver en langs de boomrijen in het 
industriegebied. Op de westrand is 
de soort foeragerend aanwezig 
langs de bosranden. Mogelijks is 
er in één of meerdere gebouwen 
op het industrieterrein een 
zomerkolonie aanwezig, mogelijks 
komen de dieren aangevlogen 
vanuit een kolonie in een woning in 
de omgeving van het 
industriegebied.  
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Soort Ecologie Rode lijst Waarnemingen 

Ruige 
dwergvleermuis 
 
(Pipistrellus 
nathusii) 

Deze soort wordt in Vlaanderen 
vooral in de nazomer 
waargenomen. Het is een lange 
afstandstrekker die de zomer 
doorbrengt in Noord-Oost Europa 
(Polen, Baltische Staten). Slechts 
kleine aantallen mannetjes 
overzomeren in Vlaanderen. De 
ruige dwergvleermuis jaagt 
voornamelijk in halfopen 
landschap en heeft een voorkeur 
voor moerasgebieden en vochtige 
bossen. 

De soort verblijft overdag 
voornamelijk achter losse schors 
van dood staand hout, of in 
spleetvormige holtes in bomen. 
Ook de winterslaap vindt plaats in 
holle bomen of in houtstapels. 

 

momenteel 
niet in 
gevaar  
 

Er werden 121 opnames (4% van 
totaal) van ruige dwergvleermuis 
geregistreerd. Dat de soort tijdens 
de zomermaanden nagenoeg niet 
voorkomt, bleek uit de één enkele 
opname dat in juli 2018 werd 
gemaakt. Het najaar is een 
belangrijke trekperiode en dat 
bleek ook uit de talrijke opnames 
die begin september 2018 werden 
gemaakt.  

Dus ruige dwergvleermuis is 
nagenoeg enkel tijdens de 
trekperiode (half augustus – 
september) in het gebied 
vastgesteld en trekt er 
vermoedelijk vooral door en blijft 
minder ter plaatse foerageren.  

Watervleermuis 
(Myotis 
daubentonii) 

De watervleermuis is gebonden 
aan open water om te foerageren. 
Zomerkolonies van 
watervleermuizen bevinden zich in 
boomholtes.  

Watervleermuizen overwinteren 
nagenoeg uitsluitend in 
ondergrondse grotachtige 
objecten. 

 

Bijna in 
gevaar 

Maar 6 opnames van deze soort 
tijdens het onderzoek. Boven de 
vijver in het industriegebied 
werden er geen jagende 
watervleermuizen vastgesteld en 
zijn de gedetecteerde dieren 
hoogstwaarschijnlijk exemplaren 
die zich tussen hun jachtgebieden 
verplaatsen. Zomerkolonies zijn 
door het erg laag aantal opnames 
in de directe omgeving van het 
onderzochte gebied niet te 
verwachten.  

 

Baard/Brandts 

vleermuis  
 
(Myotis 

mystacinus/brandtii) 
 

De gewone baardvleermuis 
(Myotis mystacinus) en Brandts 
vleermuis (Myotis brandtii) zijn 
sterk gelijkende soorten, die 
slechts op basis van 
tandkenmerken van elkaar kunnen 
worden onderscheiden. Bij 
veldonderzoek wordt daarom niet 
tot op soort gedetermineerd, maar 
gesproken van ‘Baard/Brandts 
vleermuis’.  

Beide soorten zijn typische 
bosbewoners, en foerageren 
voornamelijk in kleinschalige 
landschappen, dreven, …. 
Zomerkolonies bevinden zich 
vooral in bomen maar ook 
gebouwen worden gebruikt. De 
winterslaap vindt plaats in 

momenteel 
niet in 
gevaar 

In totaal werd een beperkt aantal 
van 16 opnames gemaakt. Langs 
de rand van het bosgebied werden 
er weinig opnames gemaakt zodat 
er in de directe omgeving van het 
industriegebied geen 
zomerkolonie is te verwachten. 
Mogelijks is er wel in het uitgestrekt 
boscomplex ten westen van het 
industriegebied een 
zomerkolonie(s) aanwezig.  
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Soort Ecologie Rode lijst Waarnemingen 

grotachtige, ondergrondse 
objecten, zoals forten, bunkers en 
(ijs)kelders. 

Franjestaart 

(Myotis nattereri) 

Franjestaarten jagen vooral in 
bosrijke en kleinschalige gebieden 
met bij voorkeur enkele 
waterpartijen. Zomerkolonies 
worden nagenoeg enkel in holle 
bomen aangetroffen. Deze soort 
overwintert vooral in grotere 
objecten als forten. 

momenteel 
niet in 
gevaar 

Eind juli 2018 werden er 3 
opnames gemaakt van deze vrij 
strikt gebonden bossoort en dus 
moeilijker te inventariseren soort. 
In het uitgestrekt boscomplex ten 
westen van het industriegebied is 
een zomerkolonie van deze soort 
te verwachten. Deze soort zal 
normaliter niet komen jagen op het 
industriegebied in de buurt van de 
geplande turbines. 

Gewone 
grootoorvleermuis 
 
(Plecotus auritus) 

De gewone grootoorvleermuis is 
een typische soort van 
bosgebieden. Kolonies komen 
zowel voor in holle bomen als in 
gebouwen. Met haar grote oren en 
brede vleugels jaagt de soort 
voornamelijk op nachtvlinders en 
stilzittende prooien, die ze van de 
vegetatie afplukken. 

De grootoorvleermuizen hebben 
een zeer stille en zachte sonar, 
waardoor ze slechts op enkele 
meters afstand met de batdetector 
te vinden zijn. 

Bijna in 
gevaar 

3 opnames langs de bosrand aan 
de westrand van het 
industrieterrein. Mogelijks is er in 
het uitgestrekt aanpalend 
bosgebied een zomerkolonie 
aanwezig.   

 

Laatvlieger 
(Eptesicus 
seronitus) 

De laatvlieger is een grotere, 
gebouwbewonende soort. Ze 
foerageert voornamelijk in 
halfopen landschap (bosranden, 
graasweiden, etc.) en jaagt op 
grote insecten. Verblijfplaatsen 
worden enkel in gebouwen 
gevonden, zowel in spouwmuren 
van woonhuizen als op grote 
(kerk)zolders.  

Kwetsbaar 

Een aanzienlijk aantal (122 
opnames, 4% van totaal) in het 
gebied. Laatvlieger overvliegt 
regelmatig de westrand van het 
industriegebied en komt langs de 
bosrand af en toe jagen. In de ruime 
omgeving (vliegen tot 5 km of meer) 
van het inventarisatiegebied is er 
vermoedelijk een zomerkolonie 
aanwezig.   

Rosse vleermuis 

(Nyctalus noctula) 

Dit is een grote boombewonende 
soort, die foerageert in open 
landschap, met een voorkeur voor 
vochtige weilanden, 
moerasgebieden en vijvers. 
Kolonies leven in oude, naar boven 
toe uitgerotte boomholten (meestal 
spechtgaten) in levende bomen.  

Net als de ruige dwergvleermuis is 
de rosse vleermuis een lange 
afstandstrekker. Een deel van de 
populatie trekt vele honderden 

Kwetsbaar 

In totaal 51 opnames van deze 
soort en dit vooral in de omgeving 
van de bosrand aan de westrand 
van de industriezone. Rosse 
vleermuis komt er regelmatig 
foerageren en vermoedelijk is er in 
het ruim gebied ten westen van het 
industriegebied een kolonie 
aanwezig.   
 



 

 

 

NATUURTOETSEN WINDTURBINEPROJECT GROBBENDONK-HERENTALS 

47 

Soort Ecologie Rode lijst Waarnemingen 

kilometers naar het zuidwesten 
voor overwintering, terwijl andere 
dieren in de directe omgeving 
blijven. De winterslaap vindt ook 
plaats in holle bomen. Het is 
daarmee samen met de 
Bosvleermuis een soort die het 
volledige jaar strikt gebonden is 
aan bomen. 
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5.5.2 Foerageergebieden 

De intensievere foerageergebieden zijn weergegeven op kaart 17. 

De intensiever gebruikte foerageerzones in het gebied 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 beboste zones aan de westrand van de industriezone komt vooral gewone 
dwergvleermuis jagen, beperkt komen laatvlieger en in mindere mate rosse vleermuis er jagen.   

5.5.3 Vliegroutes 

Er zijn een aantal vliegroutes in het gebied vastgesteld, zie kaart 17. 

Als vliegroute worden de lijnvormige groenelementen, namelijk de bomenrij in het industriezone gebruikt en 
dit vooral door gewone dwergvleermuizen (nagenoeg de enige aanwezige soort op het industriegebied zelf). 
In de randen van de industriezone zijn er langs de bosranden vliegroutes van de meeste soorten. Soorten als 
gewone en ruige dwergvleermuis, baardvleermuis, watervleermuis, etc. volgen deze bosranden, grotere 
soorten als laatvlieger en rosse vleermuis vliegen meer boven deze bosranden.  

5.5.4 Conclusies vleermuisonderzoek 

Tijdens het vleermuizenonderzoek in de periode juli tot september 2018 in en rond de industriezone Klein Gent 
te Grobbendonk – Herentals werd vastgesteld:  

- Er werden 8 verschillende soorten aangetroffen waarvan enkel de Gewone dwergvleermuis algemeen 
was. Ruige dwergvleermuis werd in beperkte aantallen vastgesteld in de najaarsmaand september en 
laatvlieger en rosse vleermuis komen onregelmatig voor. Van 4 soorten werden maar één of enkele 
opnames gemaakt, dit zijn baard/Brandts vleermuis (12), watervleermuis (6), franjestaart (3), en gewone 
grootoorvleermuis (3).  

- Op de industriezone zelf was er maar beperkt vleermuizenactiviteit en dit dan enkel van gewone 
dwergvleermuis langs de boomrijen en aan de vijver in de industriezone.  

- Langs de bosranden in de overgang van de industriezone naar het omvangrijk open ruimtegebied ten 
westen (richting Bouwel) was er matige activiteit van gewone dwergvleermuizen en kwamen laatvlieger 
en rosse vleermuis er onregelmatig jagen.  
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6 IMPACTANALYSE 

6.1 Effectbespreking 

De mogelijke effecten op de natuurwaarden in en rond de projectzone wordt bekeken voor zowel de 
aanlegfase als de exploitatiefase. De mogelijke projectingrepen worden weergegeven in volgende tabel: 

Tabel 6.1-1 Oplijsting van de mogelijke effecten van de bouw en exploitatie van de windturbines  

Deelingrepen Direct effect Indirect effect 

Aanlegfase   

Definitief ruimtebeslag Direct bio- en ecotoopverlies 
Habitatverlies voor vleermuizen en 
avifauna, versnippering en 
barrièrewerking 

Tijdelijk ruimtebeslag Direct bio- en ecotoopverlies Habitatverlies 

Beweging van voertuigen en machines Toename geluids- en trillingsniveau  Rustverstoring 

Verharding Barrière-effect fauna 

Indirecte beïnvloeding 
grondwaterafhankelijke vegetaties en 
effecten (semi)aquatische 
levensgemeenschappen. 

Exploitatiefase   

Wiekbeweging 
Aanvaring 
Slagschaduw 

(Rust)verstoring 

Geluid Toename geluids- en trillingsniveau Rustverstoring 

 

 

6.2 Mogelijke impact op flora/vegetatie 

Als mogelijke impact op flora en vegetatie wordt het directe ruimtebeslag en de tijdelijke 

grondwaterverlaging door grondbemaling behandeld. 

6.2.1 Ruimtebeslag 

Dit betreft ruimtebeslag van zowel de windturbine(fundering) zelf, als van het werkoppervlak en de 
toegangsweg. Gezien de afwezigheid van waardevolle vegetatie ter hoogte van de projectsite, gebeurt de 
effectbeschrijving en -beoordeling op een kwalitatieve manier. 

Zowel de biologische waarderingskaart (Kaart 1) als de Europese habitatkaart (Kaart 22) toont aan dat er geen 
waardevolle vegetatie aanwezig is op de percelen waar de windturbines worden ingepland. Het veldbezoek 
bevestigt dit.  

De enige toegangsweg voor het plaatsen van WT01 en WT02 is Bouwelven. Langs deze weg staan aan beide 
kanten van de straat bomen. Het gaat hier over Platanen. Om de betreffende sites te kunnen bereiken zullen 
er enkele van deze bomen moeten gekapt worden. Het gaat over een totaal van zes bomen. Drie bomen ter 
hoogte van WT01 en drie bomen ter hoogte van WT02.  

Het aantal van zes bomen is in een worst-case scenario. Afhankelijk van de effectieve uitvoering zal pas 
kunnen bepaald worden of deze alle zes moeten gekapt worden. Voor het kappen van deze bomen moet geen 
kapvergunning worden aangevraagd. Dit zal wel gemeld worden aan de gemeente.  

Vanuit het oogpunt van natuur is het aangewezen om het verlies van deze bomen te vermijden. De platanen 
zijn nog niet heel lang aangeplant waardoor hun natuurwaarde nog beperkt is. Het is geen inheemse soort en 
vanuit de natuurtoets wordt het kappen van deze bomen verwaarloosbaar beoordeeld. 
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Beoordeling – De effecten op flora en vegetatie inzake ruimtebeslag ten gevolge van de aanleg en exploitatie 
van de windturbines wordt als verwaarloosbaar (0) beoordeeld. 

6.2.2 Grondbemaling 

Bij het plaatsen van de windturbinefundering moet onder droge condities worden gewerkt. Om dit te bereiken 
vindt er grondbemaling plaats. Een effect van bemaling is de tijdelijke verlaging van de grondwaterstand, wat 
kan leiden tot verdroging, waardoor er zo een negatieve impact kan bestaan op vocht-afhankelijke vegetatie. 

In het geval van de windturbinefundering is de invloedszone van de bemaling steeds zeer beperkt en tijdelijk 
van aard. Ruim gezien bedraagt de maximale invloedstraal van de bemaling ca. 45m. Binnen deze beperkte 
afstand bevinden zich bij beide windturbines geen kwetsbare grondwaterafhankelijke vegetaties, waardoor het 
tijdelijk effect van de grondbemaling als verwaarloosbaar (0) wordt beoordeeld. 

 

6.3 Mogelijke impact op Vogels 

6.3.1 Rustverstoring tijdens de aanlegfase 

De aanlegfase van de windturbines zal tijdelijk een geluidsemissie en bijgevolg rustverstoring met zich 
meebrengen. De aanvoer van de nodige bouwmaterialen, de constructie van de fundering en het oprichten 
van de windturbines zijn hierbij de voornaamste geluidsbronnen. 

De aanleg van de windturbines bestaat in het gieten van de funderingen en plaatsen van de verschillende 
mastonderdelen tot de windturbine en de wieken. Hiervoor wordt standaard een verhard werkvlak aangebracht 
(of wordt een reeds verharde oppervlakte in de omgeving gebruikt) waar een hoge mobiele kraan kan 
opgesteld worden tijdens de aanleg van de windturbines. De eigenlijke aanlegperiode van een windturbine is 
relatief beperkt (enkele maanden; afhankelijk van de uitvoeringswijze). Het grootste deel van de 
werkzaamheden bestaat uit de voorbereidende werken betreffende de funderingen. Het oprichten van de 
windturbine zelf duurt slechts enkele dagen en vormt dan ook weinig tot geen probleem m.b.t. substantiële 
geluidsverstoring.  

Beoordeling – De meest westelijke turbines zijn gelegen in de nabijheid van bos met verschillende 
broedvogels (hoofdzakelijk zangvogels). Op het industrieterrein zelf broeden weinig soorten. Gezien deze 
werkzaamheden een gelijkaardige geluidsverstoring met zich mee brengen als allerhande activiteiten in het 
industriegebied (transport met vrachtwagens, machines), gezien de ligging in de nabijheid van een snelweg, 
en gezien het bouwen van de turbines slechts enkele weken in beslag neemt en gezien de projectzones zelf 
weinig waarde hebben als broedlocatie voor vogels, dringen er zich geen milderende maatregelen op inzake 
geluidsverstoring tijdens de aanlegfase. De impact van rustverstoring tijdens de aanlegfase wordt dan ook als 
gering negatief (-1) beoordeeld..  

 

6.3.2 Aanvaring tijdens de exploitatiefase 

Windturbines kunnen resulteren tot aanvaring bij vogels. Hierbij varieert de aanvaringskans sterk per locatie 
en per soort(groep) en stijgt het aantal aanvaringen naarmate meer vogels op windturbinehoogte (voornamelijk 
rotorhoogte) overvliegen. 

Op basis van de risicoatlas & de gevoeligheidskaart blijkt dat voor vogels de risico’s op aanvaring op de 
projectlocaties en de ruimere omgeving over het algemeen beperkt zijn. Hieronder volgt een nauwkeurige 
bespreking van de mogelijke impact op basis van lokale gegevens. 

6.3.2.1 Roofvogels 

Het industrieterrein waar de windturbines worden ingeplant wordt niet benut door roofvogels als 
foerageergebied.  

In de omgeving van het projectgebied worden Buizerd, Torenvalk en Sperwer regelmatig waargenomen, naast 
een aantal andere soorten als Slechtvalk en Wespendief. Buizerds jagen doorgaans zittend vanaf een hoge 
uitkijkpost. Ook de bermen van de E313 worden hierbij benut. Het voedsel wordt – bij voorkeur vanuit 
standjacht – gezocht in een gevarieerd gebied: bossen, open plekken, weilanden en akkers. Maar ze kunnen 
ook foerageren langs snelwegen en op industrieterreinen. Soms ook tijdens zweefvlucht, biddend of lopend 
op de grond. Sperwer is een bosrandvogel. Hij verkiest kleinschalige landschappen met voldoende (naald)bos 
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om in te broeden maar jagen doet hij vaker in iets meer open landschappen met voldoende dekking (struiken, 
houtkanten). Vooral in de winter duiken ze meer en meer op in stadsparken en tuinen. 

Wespendief is een zeldzame soort waarvan regelmatig baltsvluchten zijn vastgesteld in het gebied Bouwel-
Het Goor, westelijk van de inplantingsplaats van de turbines. Deze soort komt vermoedelijk regelmatig tot 
broeden in dit bosgebied, grenzend aan WT01 en WT02. Turbine WT03 bevindt zich op geruime afstand van 
dit bosgebied 

Op basis van de hiervoor beschreven literatuur en monitoringgegevens van windturbineparken in o.a. Delfzijl-
Zuid en Eemshaven te Nederland (Brennikmeijer et al., 2007; Brennikmeijer et al., 2014) is het niet uitgesloten 
dat de voorkomende roofvogels (voornamelijk Buizerd, Sperwer en Torenvalk) in aanvaring zullen komen met 
de windturbines. Het risico is afwezig tot beperkt voor WT02 en WT03, maar bestaat voor WT01 die aan de 
rand van het industriegebied gelegen is nabij voor roofvogels interessant foerageergebied. 

Beoordeling – Het mogelijke aanvaringseffect van de aanwezige roofvogels met de windturbines wordt als 
gering negatief (-1) beoordeeld voor turbines WT01 en WT02. De impact van WT03 wordt beoordeeld als 
verwaarloosbaar (0). 

 

6.3.2.2 Akker- en weidevogels 

Het gebied blijkt op basis van de risicoatlas voor vogels (Everaert, 2015) en de waarnemingen in de databank 
van Natuurpunt vzw (Bijlage B) geen bijzondere waarde te hebben voor akker- en weidevogels.  

Wat de aanvaringsslachtoffers betreft, zijn er voor akkervogels in het algemeen weinig problemen te 
verwachten. Hierbij is Kievit potentieel de gevoeligste soort door zijn acrobatische vliegbewegingen, maar de 
soort blijkt uit diverse studies meestal een afstand te bewaren voor windturbines. Ook is de Kievit slechts 
beperkt aanwezig (enkele koppels in ruime omgeving) in en rond het projectgebied. 

Een andere soort is de Scholekster. Deze is tweemaal broedend waargenomen in het industriegebied. De 
soort wordt vaker broedend op daken aangetroffen. Tijdens de broedtijd en tot ca. 1 maand na het uitkomen 
van de jongen vliegen de ouders heen en weer tussen de foerageergebieden en het broedgebied. De meest 
voor de hand liggende foerageerplaats zijn de weiden ten zuiden van het industrieterrein. In deze periode is 
er een kleine kans op aanvaring. Na ca. 1 maand zijn de jongen vliegvlug en verlaten ze het broedgebied. 

Beoordeling – De mogelijke aanvaringskans van scholeksters kan op basis van de beschikbare data als 
gering negatief (-1) worden beoordeeld. De kans op aanvaringen met kievit wordt op basis van de 
beschikbare data als verwaarloosbaar (0) beoordeeld. 

 

6.3.2.3 Overige broedvogels en niet-broedvogels 

De andere vogelsoorten waarvoor er nestgegevens beschikbaar zijn, betreffen meer algemene broedvogels 
(Merel, Koolmees, Pimpelmees, Houtduif, Zwarte Kraai, …). Deze soorten zijn niet tot licht gevoelig voor 
aanvaring voor windturbines. Zeldzamere soorten van het bosgebied Het Goor zijn onder andere Zwarte 
Specht, Wespendief. Ook Houtsnip is eenmalig reeds baltsend waargenomen. Wespendief heeft een 
vlinderende baltsvlucht boven bosgebied, en is waargenomen in het westelijk deel van Het Goor. 

In de omgeving zijn geen grote slaaptrekbewegingen en pleister- en rustgebieden van eenden, ganzen en 
meeuwen aanwezig. Op deze soortengroepen zijn bijgevolg ook geen aanzienlijke effecten te verwachten.  

Beoordeling – de effecten op de algemene broedvogels en niet-broedvogels die voorkomen in het 
projectgebied kunnen als verwaarloosbaar (0) worden ingeschat. 

 

6.3.3 Verstoring tijdens de exploitatiefase 

De windturbines zorgen ervoor dat tijdens hun exploitatiefase een zone rondom de windturbines permanent 
verstoord worden. Dit is vooral het gevolg door de aanwezigheid van de draaiende wieken, maar slechts in 
een mindere mate door een effectieve geluidsverstoring. Dit aspect van verstoring is van belang voor 
roofvogels, akkervogels en niet-broedvogels, maar minder voor de seizoenale trekvogels. 
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6.3.3.1 Roofvogels 

Voor roofvogels, waaronder de Buizerd, de Torenvalk en de Sperwer, treed er t.o.v. slagschaduw en de 
fysische aanwezigheid van de windturbines een zekere gewenning op. Ook blijken roofvogels geen significant 
effect te ondervinden voor verstoring in broedgebieden (Hötker, 2013). De verstoringsafstand is bijgevolg 
redelijk klein.  

Kaart 5.4.14 geeft de waargenomen roofvogels in de omgeving van het projectgebied weer. Op deze kaart 
wordt de vooropgestelde gemiddelde en worst-case verstoringsafstand die de soort buizerd ondervindt door  
windturbines in pleister- en rustgebieden, zoals deze toegepast wordt in Vlaanderen (Everaert, 2015). 

Buizerd werd binnen de gemiddelde verstoringscontour van 76 m rond de turbines niet waargenomen 
(waarnemingen uit databank Natuurpunt vzw). De onmiddellijke omgeving van de inplantingsplaats van de 
turbines is voor Buizerd minder geschikt als foerageergebied. 

Binnen de maximale verstoringscontouren van 500 m rond de turbines is Buizerd frequent waargenomen langs 
de E313.   

Beoordeling – Op basis van deze figuur wordt de verwachte verstoringseffecten ten gevolge van turbines 
WT01 en WT02 ten aanzien van roofvogels wordt beoordeeld als gering negatief (-1). De gemiddelde 
verstoringcontouren voor WT01, WT02, WT03 zijn vrijwel volledig gelegen binnen de percelen en 
industriegebied zelf waar de turbine komen. De maximale verstoringsafstand (500 m) reikt deels over de 
E313 en in het bosgebied ‘Het Goor’ in het geval van WT01 en WT02. De bermen van de E313, het 
bosgebied zelf en het gebied met veel kleine landschapselementen ten N van de E313 zijn interessant 
foerageergebied voor Buizerd. Voor WT03 is de maximale verstoringscontour grotendeels gelegen in 
industriegebied, dit is voor roofvogels als Buizerd minder interessant. De verstoringseffecten ten gevolge van 
WT03 worden als verwaarloosbaar (0) beoordeeld. 

 

 

Figuur 6-1 Verstoringsafstanden voor Buizerd t.o.v. de EDFL windturbines (Everaert, 2015) uitgezet ten opzichte van 
waarnemingen van roofvogels (Buizerd en andere) uit de databank van Natuurpunt vzw. 
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6.3.3.2 Broedvogels 

Op het industrieterrein waar de windturbines ingepland worden, is het aantal broedvogelsoorten beperkt. Het 
betreft eerder algemene soorten die tussen de bedrijven broeden. Scholekster is een weidevogelsoort die 
soms op bedrijventerreinen broedend wordt waargenomen, ook op daken e.d. Aan de oostelijke zijde van het 
industriegebied is deze soort enkele malen broedend waargenomen. 

Aan de westzijde van het industriegebied en ten noorden van de E313 is het bosgebied Het Goor gelegen. Dit 
is gesitueerd nabij WT01 en WT02. In het bosgebied komen een aantal typische broedvogels van bos voor, 
waaronder de minder voorkomende Zwarte specht, Wespendief en ook mogelijk Houtsnip. Deze broeden 
echter meer oostelijk in het bosgebied. Het bosgebied wordt afgewisseld met graslanden. 

De broedende meer algemene zangvogels zijn minder gevoelig voor verstoring door windturbines, waardoor 
het effect hierop als verwaarloosbaar wordt geschat. 

Beoordeling – De effecten van de windturbines op broedende vogels in de omgeving van het projectgebied 
wordt door het voorkomen van de KLE’s in de omgeving als gering negatief (-1) ingeschat. 

 

6.3.3.3 Akker- en weidevogels 

Het gebied is niet ingekleurd als akkervogelgebied of weidevogelgebied. Ook het aantal waarnemingen van 
akkervogels van de afgelopen jaren is niet noemenswaardig te noemen. In de omgeving van het projectgebied 
zijn geen waarnemingen van broedende akkervogels als Veldleeuwerik en Patrijs bekend in de 
waarnemingendatabank van Natuurpunt vzw. 

 Kievit, de akkervogel met de grootste verstoringsafstand tot de windturbines, werd binnen de periode 2013-
2017 3x aangetroffen in de omgeving van het project, telkens ter plaatse of overvliegend en buiten de 
verstoringscontouren. Kaart 5.4.13 geeft de verstoringsafstanden voor Kievit weer. 

Beoordeling – Aangezien de grote afstanden tot de geregistreerde pleister- en rustgebieden, 
akkervogelgebieden en weidevogelgebieden, de inplanting van de windturbines aan de snelweg worden er 
slechts verwaarloosbaar effect (0) verwacht op akker- of weidevogels. 

 

6.3.3.4 Trekvogels 

Er bevinden zich geen belangrijke dagelijkse of seizoenale trekbewegingen ter hoogte van het projectgebied 
binnen de risicoatlas van Everaert (2015). Er bevindt zich eveneens geen Vogelrichtlijngebied in de ruime 
omgeving van het projectgebied.  

Wat het barrière effect betreft, kan er gesteld worden dat de turbines slechts uit 3 stuks bestaan, en geen 
windturbinepark vormen met naburige windturbines. Eventueel doortrekkende vogels moeten bijgevolg geen 
grote omvliegbewegingen doen. 

Op basis van de gegevens van de trektelposten in de omgeving en de risico-atlas kunnen we besluiten dat er 
geen aanwijzingen zijn dat ter hoogte van het projectgebied een belangrijke corridor voor stuwtrek aanwezig 
is. 

Beoordeling – Het effect van de windturbines als barrière kan als verwaarloosbaar (0) effect worden aanzien. 

 

6.4 Mogelijke impact op vleermuizen 

Op basis van de resultaten van het vleermuizenonderzoek tijdens de periode juli tot september 2018 is een 
beeld bekomen van de aanwezigheid van vleermuizen in en rond de industriezone Klein Gent ten zuiden van 
de E313.  

Tijdens het vleermuizenonderzoek in juli tot september 2018 werden in het onderzoeksgebied 3 soorten 
(gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en rosse vleermuis) met ‘hoog risico’ en 1 soort (laatvlieger) 
met ‘risico’ voor aanvaring geïnventariseerd. Gewone dwergvleermuis is een vrij algemene soort langs 
opgaand groen in het projectgebied. Ruige dwergvleermuis, laatvlieger en rosse vleermuis werden in een klein 
aantal aangetroffen.  
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Van de laag risicosoorten baard/Brandts vleermuis, watervleermuis, franjestaart en gewone grootoorvleermuis 
werden maar erg kleine aantallen aangetroffen.  

Er werd vastgesteld dat de vleermuizenactiviteit in de industriezone zelf erg beperkt was. Zones met meer 
activiteit zijn de bosranden aan de westrand van de industriezone. Ter hoogte van de inplantingsplaatsen voor 
de turbines op het industriegebied zelf werden geen of weinig vleermuizen vastgesteld. 

Beoordeling – de geplande turbine WT03 (terrein van Plastic Omnium) situeren zich in de directe omgeving 
van industriegebouwen en op minstens 250 m van een boszone of omvangrijke bomenrij. De impact op de 
doortrekkende en foeragerende vleermuizen voor deze twee turbines wordt als verwaarloosbaar (0) 
beoordeeld. De turbines WT01 en WT02 (Soprema en Auria/IAC) die zich aan de westzijde van de 
industriezone situeren en zich bevinden binnen de 50 m van een bosje of bosrand wordt als gering negatief 

(-1) beoordeeld.  

Het nemen van overige milderende maatregelen is hier niet noodzakelijk.  
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7 MILDERENDE MAATREGELEN 

Er worden geen sterk negatieve of significant negatieve effecten verwacht ten gevolge van het project. Er is 
bijgevolg geen noodzaak tot milderende en compenserende maatregelen. 
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8 CONCLUSIE 

Gezien de inplanting van de windturbines binnen een gebied waar geen waardevolle flora en vegetatie 
aanwezig is, kan het direct ruimtebeslag als verwaarloosbaar (0) worden beschouwd. Er wordt geen 
compensatie nodig geacht. Er bevinden zich geen verdrogingsgevoelige vegetaties in de buurt van de 
inplantingslocaties. Eventuele verdrogingseffecten worden niet verwacht (verwaarloosbaar effect (0)). 

De impact op broedvogels door rustverstoring tijdens de aanlegfase wordt als gering negatief beoordeeld (-1) 
omwille van de ligging nabij bos van WT01 en WT02. 

Het mogelijke aanvaringseffect van de aanwezige roofvogels met de windturbines wordt als gering negatief (-
1) beoordeeld voor turbines WT01 en WT02. De impact van WT03 wordt beoordeeld als verwaarloosbaar (0). 
De mogelijke aanvaringskans van weidevogels als kievit wordt als verwaarloosbaar beschouwd (0). Omwille 
van de aanwezigheid van broedende scholeksters op het industrieterrein wordt de kans op aanvaring voor 
deze soort als gering negatief (-1) beschouwd. Voor andere aanwezige soorten worden (broedvogels, niet-
broedvogels) wordt het risico op aanvaring als verwaarloosbaar (0) ingeschat. 

Verstoringseffecten ten gevolge van de turbines WT01 en WT02 ten aanzien van roofvogels wordt beoordeeld 
als gering negatief (-1). Bij WT01 en WT02 reikt de maximale verstoringcontour immers deels over de E313 
en in het bosgebied ‘Het Goor’, beide voor roofvogels interessant foerageergebied. Voor WT03 is de maximale 
verstoringscontour grotendeels gelegen in industriegebied, dit is voor roofvogels als Buizerd minder 
interessant. De verstoringseffecten ten gevolge van WT03 worden als verwaarloosbaar (0) beoordeeld.  

De verstoringseffecten van de windturbines op broedende vogels in de omgeving van het projectgebied wordt 
door het voorkomen van de KLE’s in de omgeving als gering negatief (-1) ingeschat. 

Gelet op de ruime afstand tot pleister- en rustgebieden, akkervogelgebieden en weidevogelgebieden en de 
inplanting van de windturbines nabij de snelweg en op industrieterrein, is het effect op akker- of weidevogels 
verwaarloosbaar (0). 

Het effect van de windturbines als barrière voor trekvogels is verwaarloosbaar (0). 

Gelet op de inplanting van de geplande turbine WT03 op industrieterrein en op minstens 250 m van een 
boszone of omvangrijke bomenrij, wordt de impact op de doortrekkende en foeragerende vleermuizen voor 
deze turbine als verwaarloosbaar (0) beoordeeld. De turbines WT01 en WT02 die zich aan de westzijde van 
de industriezone situeren en zich bevinden binnen de 50 m van een bosje of bosrand, hierbij wordt het effect 
op vleermuizen als gering negatief (-1) beoordeeld. 
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BIJLAGE A KAARTENBUNDEL 
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BIJLAGE B TREKTELGEGEVENS 6 TREKTELPOSTEN IN DE OMGEVING 
Tabel 6.4-1 Trektelgegevens van 2014 t.e.m. 2016 van de trektelposten in de buurt van het projectgebied. Bron: www.trektellen.nl. De totalen van 2009 tot 2018 worden 
weergegeven. Niet alle trektelposten zijn heel deze periode in gebruik geweest. Zie Tabel 5.4-3 voor details. 

Soort 
Viersels 
Gebroekt 

AWW Broechem 
Zandhoven 
Heikant 

Vorselaar 
(ringen) 

Groesaaert 
Poederlee 

Olen 
Roerdompstraat 

Aalscholver 2087 479 863 0 8538 4874

anser spec. 7 0 15 0 254 613

Appelvink 70 0 17 0 10 121

Baardman 2 0 0 0 0 0

barmsijs spec. 29 1 0 0 13 50

Beflijster 5 0 1 1 12 15

Bergeend 11 6 0 0 0 7

Bijeneter 0 0 0 0 0 20

Bladkoning 0 0 0 16 0 0

Blauwborst spec. 0 0 0 53 0 0

Blauwe Kiekendief 7 0 1 8 26 7

Blauwe Reiger 68 28 8 0 121 110

Blauwe/Grauwe/Steppekiekendief 0 0 0 0 1 0

Boerenzwaluw 477 523 1027 4120 5223 4013
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Soort 
Viersels 
Gebroekt 

AWW Broechem 
Zandhoven 
Heikant 

Vorselaar 
(ringen) 

Groesaaert 
Poederlee 

Olen 
Roerdompstraat 

Boerenzwaluw x Huiszwaluw 0 0 0 5 0 0

Bokje 0 0 0 0 0 2

Bont Zandoogje 0 0 0 0 1 0

Bonte Strandloper 3 4 0 0 1 0

Bonte Vliegenvanger 0 0 0 1 0 0

Boomklever 1 0 0 2 1 0

Boomkruiper 0 0 0 11 0 0

Boomleeuwerik 282 0 87 55 627 576

Boompieper 61 46 11 76 44 150

Boomvalk 2 2 8 8 8 18

Bosrietzanger 0 0 0 173 0 0

Bosruiter 3 0 0 0 0 1

Braamsluiper 0 0 0 12 0 0

Brandgans 0 2 0 0 0 7

Bruine Kiekendief 33 15 12 0 14 58

Buidelmees 3 1 0 0 0 0
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Soort 
Viersels 
Gebroekt 

AWW Broechem 
Zandhoven 
Heikant 

Vorselaar 
(ringen) 

Groesaaert 
Poederlee 

Olen 
Roerdompstraat 

Buizerd 296 13 313 4 1148 603

Casarca 0 0 0 0 1 1

Cetti's Zanger 0 0 0 1 0 0

Dagpauwoog 0 0 2 0 1 1

Draaihals 0 0 0 36 0 0

Dwergmeeuw 0 12 0 0 0 0

Ekster 12 0 0 0 19 1

Engelse Kwikstaart 0 0 0 0 0 1

Europese Kanarie 4 1 2 0 1 2

Fitis 0 0 0 615 0 2

Gaai 52 90 10 0 166 7

gans spec. 0 0 0 0 37 51

Geelgors 6 0 1 0 12 25

Gekraagde Roodstaart 0 0 0 111 0 1

Gele Kwikstaart 55 80 4 294 44 800

gele kwikstaart spec. 3 0 0 0 199 12
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Soort 
Viersels 
Gebroekt 

AWW Broechem 
Zandhoven 
Heikant 

Vorselaar 
(ringen) 

Groesaaert 
Poederlee 

Olen 
Roerdompstraat 

Gierzwaluw 109 384 1 0 5 51

gors spec. 1 0 0 0 0 0

Goudhaan 1 0 0 646 3 8

Goudplevier 184 0 0 0 33 76

Goudvink 1 0 0 0 1 20

Grasmus 0 0 0 436 0 0

Graspieper 4414 1076 3209 2844 9080 12767

Grauwe Gans 91 6 146 0 710 367

Grauwe Gors 0 0 0 2 0 0

Grauwe Kiekendief 0 0 1 0 0 0

Grauwe Klauwier 0 0 0 1 0 0

Grauwe Vliegenvanger 0 0 0 1 0 0

Groenlandse Tapuit 0 0 0 1 0 0

Groenling 171 1 43 36 292 209

Groenpootruiter 19 3 0 0 2 0

Grote Bonte Specht 11 1 3 2 39 9
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Soort 
Viersels 
Gebroekt 

AWW Broechem 
Zandhoven 
Heikant 

Vorselaar 
(ringen) 

Groesaaert 
Poederlee 

Olen 
Roerdompstraat 

Grote Canadese Gans 0 0 0 0 169 216

Grote Gele Kwikstaart 37 0 11 44 45 105

Grote Lijster 83 0 37 24 373 467

grote meeuw spec. 0 0 0 0 0 1

Grote Pieper 1 0 0 1 0 1

Grote Zaagbek 2 0 0 0 0 0

Grote Zilverreiger 42 1 15 0 96 88

Grutto 8 9 0 0 2 4

Halsbandparkiet 0 0 0 0 0 1

Havik 0 0 7 13 4 0

Heggenmus 36 8 14 921 29 199

Holenduif 111 2 16 0 1170 948

Houtduif 6437 21 5950 1 111985 103260

Huismus 0 0 0 0 0 4

Huiszwaluw 27 9 19 866 245 741

IJsgors 1 0 0 2 0 0
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Soort 
Viersels 
Gebroekt 

AWW Broechem 
Zandhoven 
Heikant 

Vorselaar 
(ringen) 

Groesaaert 
Poederlee 

Olen 
Roerdompstraat 

IJsvogel 0 0 0 4 1 0

Jan-van-gent 0 0 1 0 0 0

Kauw 641 3 179 3 12493 2852

Keep 1197 0 170 5 3093 769

Keizergans 0 0 0 0 0 1

Kemphaan 45 0 0 0 0 2

Kerkuil 0 0 0 1 0 0

kiekendief spec. 0 1 0 0 0 1

Kievit 1823 7 1234 3 13270 7394

Klapekster 0 0 0 1 2 0

Kleine Barmsijs 1 1 0 21 0 1

Kleine Bonte specht 1 0 1 2 0 0

Kleine Karekiet 0 0 0 2747 0 0

Kleine Mantelmeeuw 26 26 59 0 113 104

Kleine Plevier 37 2 0 0 1 0

Kleine Zilverreiger 1 0 0 0 0 0
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Soort 
Viersels 
Gebroekt 

AWW Broechem 
Zandhoven 
Heikant 

Vorselaar 
(ringen) 

Groesaaert 
Poederlee 

Olen 
Roerdompstraat 

Kluut 1 0 0 0 0 0

Kneu 1303 137 568 4115 4517 6565

Knobbelzwaan 3 0 0 0 7 10

Koekoek 0 1 0 0 1 2

Kokmeeuw 378 58 216 0 1528 866

Kolgans 157 0 149 0 181 854

Koolmees 210 0 6 426 204 136

koolwitje spec. 0 0 3 0 0 0

Koperwiek 4518 1 3248 3321 12038 9299

Kraanvogel 19 0 145 0 54 95

Krakeend 22 0 0 0 0 0

Kramsvogel 776 64 588 3124 5356 4655

Kruisbek 181 0 73 0 171 82

Kwak 0 0 0 0 0 1

Kwartel 0 0 0 4 0 0

Kwartelkoning 0 0 0 1 0 0
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Soort 
Viersels 
Gebroekt 

AWW Broechem 
Zandhoven 
Heikant 

Vorselaar 
(ringen) 

Groesaaert 
Poederlee 

Olen 
Roerdompstraat 

Lepelaar 0 0 0 0 0 1

lijster spec. 565 24 68 0 10 3629

Matkop 0 0 0 7 0 0

Merel 91 0 11 139 66 69

Nachtegaal 0 0 0 5 0 0

Nijlgans 0 0 46 0 261 190

Noordse Goudvink 0 0 0 0 0 2

Noordse Kauw 0 0 0 0 0 1

Noordse Kwikstaart 0 0 0 1 0 8

Oeverloper 0 1 0 0 0 1

Oeverzwaluw 70 68 0 17 28 40

Ooievaar 40 11 247 0 86 55

Oranje luzernevlinder 0 0 2 0 0 1

Ortolaan 0 0 0 1 0 2

Paapje 0 0 0 18 0 0

Pestvogel 0 0 0 0 0 8
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Soort 
Viersels 
Gebroekt 

AWW Broechem 
Zandhoven 
Heikant 

Vorselaar 
(ringen) 

Groesaaert 
Poederlee 

Olen 
Roerdompstraat 

pieper spec. 0 0 0 0 0 2

Pijlstaart 1 6 0 0 14 0

Pimpelmees 159 0 25 895 530 686

Pontische Meeuw 0 1 0 0 0 0

Purperreiger 1 4 0 0 0 0

Putter 77 3 49 117 80 167

Regenwulp 14 13 0 0 10 20

reiger (Ardea) spec. 1 3 0 0 0 0

rietgans spec. 0 0 4 0 67 0

Rietgors 1117 4 238 468 1115 2589

Rietzanger 0 0 0 154 0 0

Ringmus 247 4 34 417 541 432

Rode Wouw 8 1 1 0 10 19

Roek 40 1 66 0 651 571

Roodborst 0 0 0 1045 0 0

Roodborsttapuit 0 0 0 96 1 8
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Soort 
Viersels 
Gebroekt 

AWW Broechem 
Zandhoven 
Heikant 

Vorselaar 
(ringen) 

Groesaaert 
Poederlee 

Olen 
Roerdompstraat 

Roodkeelpieper 0 0 0 0 0 3

Rosse Vleermuis 3 0 0 0 0 0

Scholekster 0 3 0 0 4 10

Siberische Tjiftjaf 0 0 0 1 0 0

Sijs 327 37 212 21 1201 1526

Slechtvalk 8 1 8 0 5 7

Slobeend 11 27 6 0 0 15

Smelleken 5 1 1 3 29 26

Smient 4 10 0 0 0 0

Snor 0 0 0 5 0 0

Soort 0 0 0 0 0 0

Sperwer 139 21 120 96 708 158

Spotvogel 0 0 0 12 0 0

Spreeuw 8405 0 11717 5328 97665 103932

Sprinkhaanzanger 0 0 0 235 0 0

Staartmees 0 0 0 69 57 21
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Soort 
Viersels 
Gebroekt 

AWW Broechem 
Zandhoven 
Heikant 

Vorselaar 
(ringen) 

Groesaaert 
Poederlee 

Olen 
Roerdompstraat 

steltloper spec. 1 11 0 0 1 0

stern spec. 0 1 0 0 0 0

Stormmeeuw 12 10 1 0 21 32

Tafeleend 2 5 0 0 0 1

Tapuit 0 1 0 16 0 2

Tjiftjaf 5 0 0 1680 33 32

Toendrarietgans 0 0 53 0 166 287

Torenvalk 11 5 10 9 35 52

Tuinfluiter 0 0 0 167 0 0

Tureluur 23 12 0 0 3 0

Turkse Tortel 2 0 10 0 16 8

valk spec. 1 0 1 0 2 2

Veldleeuwerik 6768 12 6268 6849 35523 37531

Velduil 0 0 0 1 1 0

Vink 40120 56 22748 13 128725 40379

vink spec. 41 0 0 0 12977 43275
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Soort 
Viersels 
Gebroekt 

AWW Broechem 
Zandhoven 
Heikant 

Vorselaar 
(ringen) 

Groesaaert 
Poederlee 

Olen 
Roerdompstraat 

Visarend 4 3 4 0 6 4

Visdief 0 12 0 0 0 0

Vuurgoudhaan 0 0 0 21 0 1

Waterpieper 55 0 3 21 5 27

Waterral 0 0 0 1 0 0

Watersnip 107 2 2 0 130 96

Wespendief 0 2 9 0 108 18

Wielewaal 0 1 0 0 1 0

Wilde Eend 23 0 2 0 157 14

Winterkoning 0 0 0 157 0 0

Wintertaling 23 4 0 0 49 8

Witgat 87 6 1 0 27 12

Witgesterde Blauwborst 0 0 0 7 0 0

Witte Kwikstaart 505 19 682 1349 1709 3191

witte kwikstaart spec. 7 0 0 0 0 0

Witwangstern 0 1 0 0 0 0
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Soort 
Viersels 
Gebroekt 

AWW Broechem 
Zandhoven 
Heikant 

Vorselaar 
(ringen) 

Groesaaert 
Poederlee 

Olen 
Roerdompstraat 

Wulp 3 4 1 0 78 17

Zanglijster 972 8 1408 1646 3860 3088

Zilvermeeuw 5 1 2 0 32 11

Zilverplevier 0 1 0 0 0 0

Zomertortel 0 0 0 1 1 0

Zwarte Kraai 0 0 0 0 118 63

Zwarte Mees 158 3 70 107 15 25

Zwarte Ooievaar 0 0 9 0 0 1

Zwarte Roodstaart 1 1 0 4 0 5

Zwarte Ruiter 1 1 0 0 0 0

Zwarte specht 0 0 0 0 1 0

Zwarte Stern 0 14 0 0 0 0

Zwarte Wouw 5 1 0 0 2 2

Zwartkop 0 0 0 2302 0 0

Zwartkopmeeuw 2 18 0 0 14 82

Totaal 86983 3584 62691 48722 480796 407985
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