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INLEIDING 
 

W-Kracht wenst een vergunning aan te vragen voor de realisatie van een windturbineproject te 

Zandhoven (Viersel) langs het Albertkanaal. 

 

De projectzone is gelegen in een zone die conform de ”Vlaamse Risicoatlas Vogels en 

Windturbines” is aangeduid als een gebied met “risicoklasse 2”. Concreet betekent dit dat er 

mogelijk risico’s bestaan voor een impact op de aanwezige avifauna en vleermuizen. 

 

Om de effecten van windturbines op de avifauna en vleermuizen in de omgeving van de 

inplantingsplaats te beschrijven, wordt een nota opgesteld, die meer informatie geeft over de 

mogelijke impact van de windturbines op de aanwezige natuur. 

 

In een beknopte nota wordt nagegaan of er indicaties bestaan voor een significante verstoring 

van vogel- en vleermuissoorten in nabij gelegen waardevolle gebieden als gevolg van het 

project. De maximumafstand waarop significante verstoring in broedgebieden, pleister- en 

rustgebieden tot op heden werd aangetoond, is ongeveer 850 m. Voor vele soorten of 

soortgroepen zijn de effectieve verstoringsafstanden echter kleiner. 

 

In geval van duidelijke indicaties voor mogelijke significante effecten op natuurwaarden, zal een 

uitgebreide impactanalyse moeten worden uitgevoerd. De verwachte effecten worden dan 

opgenomen in een natuurtoets, uitgebreide natuurtoets of passende beoordeling al naar gelang 

de aard van het gebied waarin de effecten verwacht worden. De aard van de aanwezige 

soorten en de grootte van de respectievelijke populaties zijn hierbij bepalend. 
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1 Projectbeschrijving 
 

1.1 Project 
 

W-Kracht heeft het voornemen om langs het Albertkanaal te Zandhoven een nieuw 

windturbineproject te realiseren. Er zullen twee nieuwe windturbines geplaatst worden aan de 

noordzijde van het Albertkanaal. De voorgestelde ligging van deze turbines is weergegeven in 

onderstaande figuur. 

 

 
 

Figuur 1 Ligging van de twee geplande windturbines op luchtfoto (rode symbolen). 

 

De kenmerken van de geplande windturbines zijn opgenomen in onderstaande tabel. Deze 

karakteristieken zijn echter nog onzeker en kunnen nog wijzigen. 

 

Tabel 1 Kenmerken van het windturbinetype dat in het project zal voorzien worden. 

Kenmerk waarde 

nominaal vermogen (MW) max 2,3 

rotordiameter (meter) max 82 

ashoogte (meter) max 98,4 m  

tiphoogte (meter) max 139,4 

nominaal toerental (tpm) max 18 

maximaal brongeluid(dB(A)) 102 

 

Voor de plaatsing van de windturbines wordt een fundering voorzien met een diameter van ca. 

20 m en een diepte van max. 3,5 m. Het grondvlak van een windturbine heeft een diameter van 

ca. 7,5 m. De plaatsing van de windturbines neemt ongeveer 3 maanden in beslag. 

 

Voor onderhoud wordt een beperkte toegangsweg naar de windturbines voorzien. De 

bezoekfrequentie voor onderhoud bedraagt bij normale omstandigheden ongeveer 2x per jaar. 
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1.2 Projectgebied 
 

 

De ligging van de geplande windturbines is op luchtfoto weergegeven in Figuur 1. De 

windturbines zijn aangegeven met rood symbool. 

 

De voorziene windturbines zijn gelokaliseerd langs het Albertkanaal te Zandhoven. De twee 

windturbines liggen op een onderlinge afstand van ca. 640 m. 

 

 

Tabel 2 Voorgestelde ligging van de windturbines. 

windturbine Lambertcoördinaat x  

(m) 

Lambertcoördinaat y  

(m) 

WT01 169.504 209.705 

WT02 170.097 209.473 

 

 

De ligging van het projectgebied op het gewestplan in weergegeven in onderstaande figuur. Het 

blijkt dat WT01 gepland is in industriegebied (milieubelastende industrieën) en WT02 in 

agrarisch gebied. 

 

 
Figuur 2 Gewestplan in de omgeving van de voorziene inplantingsplaatsen voor windturbines 
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2 Beschrijving van de referentiesituatie 
 

2.1 Beschermde natuurgebieden 
 

2.1.1 Speciale beschermingszones (SBZ’s) 
 

Onder SBZ’s worden verstaan de Europees afgebakende habitat- en vogelrichtlijngebieden. 

 

 

2.1.1.1 Situering 
 

De ligging van de SBZ’s t.o.v. de voorziene windturbines is weergegeven in figuur 2. 

 

Het dichtstbij gelegen deelgebied van de SBZ-H “Bos- en heidegebieden ten oosten van 

Antwerpen” bevindt zich op ca. 670 m van WT02. Het betreft de Vallei van de Molenbeek en de 

Tappelbeek. 

 

Deze SBZ-H werd aangemeld voor een oppervlakte van 5.240 ha. De definitieve goedkeuring 

van de instandhoudingsdoelen en prioritaire inspanningen gebeurde op 23 april 2014, waarna 

de besluiten op 15 oktober in het Belgisch Staatblad werden gepubliceerd. 

 

Het gebied werd als speciale beschermingszone aangewezen voor de onderstaande habitats 

van bijlage I van het Natuurdecreet (conform Besluit van 15 oktober 2015). 

 

Habitatrichtlijngebied "Bos-en heidegebieden ten oosten van Antwerpen " (BE2100018)" 

Habitats 

habitat prioritair omschrijving 

2310 Neen Psammofiele heide met Calluna- en Genista-soorten 

2330 Neen Open grasland met Corynephorus-en Agrostis-soorten op landduinen 

3130 neen Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetaties behorend tot het 
Littorelletea uniflora en/of Isoëto-Nanojuncetea of met éénjarige vegetatie op 
drooggevallen oevers (nanocyperetalia) 

3140 Neen Kalkhoudende oligo-mesotrofewateren met benthische Chara spp. Vegetaties 

3150 neen Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamium of 
Hydrocharition 

3160 neen Dystrofe natuurlijke poelen en meren 

3260 neen Submontane en laagland rivieren met vegetaties behorend tot het Ranunculion 
fluitans en het Callitricho-Batrachion. 

4010 neen Noordatlantische vochtige heide met Erica tetralix 

4030 neen Droge Europese heide (alle subtypen) 

6230 ja Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems 

6410 neen Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem (Eu-Molinion) 

6430 neen Voedselrijke zoomvormende ruigten 

6510 neen Laaggelegen, schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 
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7140 neen Overgangs- en trilveen 

7150 neen Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot het Rhynchosporion 

9120 neen Zuurminnende Atlantische beukenbossen met ondergroei van Ilex of soms Taxus 
(Quercion robori-petraeae of Ilici-Fagetum) 

9160 neen Sub-Atlantische en midden-Europese wintereikenbossen of eiken-
haagbeukenbossen behorend tot het Carpinion-betuli 

9190 neen Oude zuurminnende bossen met Quercus robur op zandvlakten 

91E0 ja Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior  (Alnio-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae) 

Soorten     

code   soort 

1393  Geel schorpioenmos (Hamatocaulis vernicosus) 

1831  Drijvende waterweegbree (Luronium natans) 

1096  Beekprik (Lampetra planeri) 

1149  Kleine modderkruiper (Cobitis taenia) 

1163  Rivierdonderpad (Cottus gobio) 

1323  Bechsteins Vleermuis (Myosotis bechsteinii) 

1321  Ingekorven vleermuis (Myosotis emarginatus) 

1318  Meervleermuis (Myosotis dasycneme) 

 

Daarnaast zijn nog volgende bijlage III soorten in de SBZ beschermd: 

 Rosse vleermuis 

 Ruige dwergvleermuis 

 Watervleermuis 

 Gewone baardvleermuis 

 Brandsvleermuis 

 Gewone dwergvleermuis 

 Laatvlieger 

Binnen de SBZ heeft men instandhoudingsdoelstellingen geformuleerd voor de uitbreiding van 

de diverse populaties vleermuizen. 

 

2.1.1.2 Instandhoudingsdoelstellingen 
 

Op de lidstaten van de Europese Unie rust de verplichting om de nodige maatregelen te nemen 

om een ‘gunstige staat van instandhouding’ te realiseren voor een aantal soorten en 

habitattypen. Om richting te geven aan deze maatregelen werden door de Vlaamse regering 

doelen op Vlaams niveau (G-IHD) en per speciale beschermingszone (S-IHD) bepaald. De S-

IHD ‘s zijn vastgelegd in aanwijzingsbesluiten die door de Vlaamse regering definitief werden 

goedgekeurd op 23/04/2014. 

 

In de gewestelijke Instandhoudingsdoelstellingen (G-IHD) is dit habitatrichtlijngebied 

aangegeven als essentieel in Vlaanderen voor de boshabitats van zuurminnende eiken-

beukenbossen (9120) en eiken-berkenbossen (9190). 

In de talrijke beekvalleien van dit gebied komen goed ontwikkelde, oude alluviale bossen (91E0)
 

voor. 

 

Bij de instandhoudingsdoelstellingen wordt gestreefd naar een vergroting en het met elkaar 

verbinden van de boshabitatkernen. Er wordt gestreefd naar een kwaliteitsvolle boshabitatkern 

van ca. 300 ha. Hiermee worden stabiele populaties van o.a. wespendief, zwarte specht, 

middelste bonte specht en andere habitattypische soorten beoogd. Ook de rode-lijst-soorten 

boompieper, gekraagde roodstaart, goudvink, matkop, nachtegaal en wielewaal worden mee 

beschermd. 
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Voor de Bechsteins vleermuis (Myotis bechsteinii), Brandts vleermuis/Gewone vleermuis, 

Franjestaart en de Gewone en Grijze grootoorvleermuis wordt gestreefd naar een 

instandhouding of een toename van de populatie. 

 

Naast bossen is het habitatrichtlijngebied belangrijk voor heide biotopen zoals landduinen, 

vennen, vochtige heide, droge heide en heischraal grasland. Bij de IHD’s wordt gestreefd naar 

een voldoende grote aaneengesloten oppervlakte aan heidegebieden en een 

kwaliteitsverbetering van de heidehabitats. Te beschermen vogelsoorten zijn hier o.a. 

Nachtzwaluw, Boomleeuwerik en Tapuit. 

 

Het open beekdallandschap is een ander aandachtspunt binnen de SBZ. Hierbij wordt gestreefd 

naar habitatwaardige beektrajecten. Volgende doelstellingen worden vooropgezet: 

 Realisatie van een voldoende grote aaneengesloten oppervlakte beekbegeleidende 

graslanden en ruigtes in de beekvalleien (Tappelbeek en Visbeek); 

 Herstel van de lokale hydrologie en van een aangepast graslandbeheer in de 

beekvalleien 

Binnen dit habitattype wordt gestreefd naar de bescherming van een aantal vleermuissoorten. 

Er wordt gestreefd naar instandhouding of indien mogelijk naar een groei van de huidige 

populaties. Het betreft de soorten: Meervleermuis, Watervleermuis, Rosse vleermuis, Ruige en 

Kleine dwergvleermuis,  

 

Ook de kleinschalige landschappen krijgen in de SBZ aandacht. Onder andere de volgende 

vleermuissoorten worden hier beschermd: Laatvlieger, Ingekorven vleermuis en Gewone 

dwergvleermuis. Hierbij wordt gestreefd naar instandhouding of indien mogelijk naar een 

uitbreiding van de populaties. 

 

Zoekzones werden in de beschikbare versie van het managementplan nog niet opgenomen. 

 

 

2.1.1.3 Relatie met het projectgebied 
 

De kortste afstanden van de twee geplande windturbines tot de SBZ-H “Bos- en heidegebieden 

ten oosten van Antwerpen (BE2100017)" zijn weergegeven in Tabel 3. 

 

Van de beschermde soorten zijn het vooral de vogels en de vleermuizen die mogelijk een 

interactie hebben met de geplande windturbines. De windturbines zullen geen invloed hebben 

op de oppervlakte en de kwaliteit van de habitats in de SBZ. 

 

Tabel 3 Afstanden (in meter) van de geplande windturbines tot de grenzen van de omliggende 

deelgebieden van de SBZ-H. De oriëntatie van de windturbines t.o.v. deelgebieden 

van de SBZ-H zijn tussen haakjes weergegeven. 

Deelgebied SBZ WT01 WT02 

Halse Hoek met vallei van Schijn en Tappelbeek 

(deelgebied 1) 

1.070 (W) 1.550 (W) 

Binnenbos en vallei van de Wilboerebeek 

(deelgebied 5) 

1.240 (O) 670 (O) 
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Figuur 3 Situering van de SBZ’s t.o.v. de geplande windturbines. 

 

 

Een overzicht van de habitats in de omgeving van de inplantingsplaatsen voor de windturbines 

zijn weergegeven in Figuur 4. 

 

De belangrijkste habitats binnen de nabij gelegen deelgebieden van de SBZ zijn: 

 91E0: alluviaal bos; 

 9190: eikenberkenbos; 

 9120: zuurminnend beukenbos. 
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Figuur 4 Habitatkaart van de omgeving van de inplantingsplaats voor windturbines. De 

deelgebieden van de SBZ-H zijn weergegeven in het groen. 

 

 

2.1.2 Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) 
 

De ligging van de geplande windturbines t.o.v. de gebieden afgebakend in het kader van het 

Vlaams Ecologische Netwerk is weergegeven Figuur 5. De afstand en oriëntatie van de 

geplande windturbines t.o.v. de VEN-gebieden zijn weergegeven in Tabel 4. Het VEN-gebied 

“De Vallei van de molenbeek en Tappelbeek” bevindt zich ten noorden van het Albertkanaal, 

het gebied “Kleine Netevallei ten noorden van Lier” bevindt zich ten zuiden van het 

Albertkanaal. 

 

 

Tabel 4 Situering van de gebieden van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) t.a.v. de 

geplande windturbines. 

gebied 
situering t.o.v. projectgebied 

afstand (km) oriëntatie 

Geplande windturbines   

317 De Vallei van de Molenbeek en Tappelbeek 0,8 O 

329 De Kleine Netevallei ten noorden van Lier 0,5 ZO 
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Figuur 5 Situering van de gebieden opgenomen in het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) t.o.v. 

van de geplande windturbines (WT=windturbine). 

 

2.1.3 Erkende en Vlaamse natuurreservaten 
 

 

Een belangrijk erkend natuurreservaat in de omgeving van de voorziene inplantingsplaatsen 

voor windturbines heeft betrekking op de “Kleine Netevallei”. Het grootste deel van dit 

natuurreservaat is gesitueerd ten zuiden van de voorziene inplantingsplaats voor de 

windturbines (Figuur 6). Een ander deelgebied van dit natuurreservaat bevindt zich ook ten 

westen van het projectgebied, tegen de E313. Het reservaat wordt beheerd door Natuurpunt 

vzw. 

 

Het dichtst bijgelegen deelgebied bevindt zich op ca. 1 km van de voorziene 

inplantingsplaatsen. 
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Figuur 6 Situering van de erkende en Vlaamse natuurgebieden in de omgeving van de 

geplande windturbines (groen gearceerde gebieden). 
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2.2 Biologische Waardering directe omgeving van de 
inplantingsplaatsen. 

 

 

2.2.1 Windturbine WT01 
 

De situering van WT01 op de Biologische Waarderingskaart is weergegeven in Figuur 7. Uit de 

figuur blijkt: 

 De windturbine wordt voorzien in een permanent grasland (hp) dat begrensd wordt door 

houtkanten met zomereiken en zwarte elzen (BWK: khq). 

 Binnen een straal van 200 m zijn volgende waardevolle biotopen aanwezig: 

o  eikenberkenbosje (BWK: qb) op ca. 110 m van WT01; 

o  een plas (BWK: aer) ten zuiden op ca. 30 m. Deze plas is helemaal omringd 

door hoge vegetatie (bomen) en heeft hierdoor slechts een beperkte 

ecologische waarde. 

o  houtkanten (BWK: khq) vooral bestaande uit zwarte els en zomereik. 

  De BWK geeft niet aan dat in deze zone een belangrijke fauna voorkomt. 

 

 

 
Figuur 7 Biologische Waarderingskaart in de directe omgeving van WT01 

 

 

2.2.2 Windturbine WT02 
 

Volgens de BWK wordt Windturbine WT02 gerealiseerd in een grasland (hp + hr). Uit een 

terreinbezoek (op 31/03/2016) bleek dat het hier gaat over een door de landbouw verlaten en 

verruigd nat grasland. In het zuidelijk deel van het perceel is een gracht aanwezig met een 

rietkraag. Verder zijn op het perceel ook veel lisdodde, rietgras en andere ruigtekruiden van 

vochtige bodems aanwezig. Op het verlaten terrein is ook veel afval aanwezig. 

Binnen een straal van 200 m zijn nog volgende biotopen gelegen: 

 Een ijl bosje met zomereik en grove den (qb + pmb) op 180 m ten noordoosten; 

 Een dennenbosje (pmb) op ca. 240 m ten noordoosten van WT02; 
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 Een gemengd bosje (BWK: pms) ten oosten van de inplantingsplaats. 

 

 
Figuur 8 Biologische Waarderingskaart in de directe omgeving van WT02 
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2.3 Vlaamse Risicoatlas voor vogels 
 

In de omgeving van de inplantingsplaats voor de windturbines is geen SBZ-V aanwezig.  

 

Het vogelbestand in de omgeving van het projectgebied wordt onderzocht aan de hand van de 

Vlaamse Risicoatlas voor Vogels. 

De meeste vogelsoorten zijn niet gebonden door de grenzen van de gebieden, maar voeren 

regelmatig trekbewegingen uit. Tijdens deze trekbewegingen (slaapplaats – broedplaats – 

foerageergebied) kunnen mogelijk interacties met windturbines optreden. Deze interacties 

verschillen naargelang het broedvogels, pleisterende, rustende of langsvliegende vogels betreft. 

Windturbines hebben invloed op deze vogelsoorten als gevolg van verstoring (barrière-effect) 

en aanvaringskans met mogelijk mortaliteit tot gevolg. Slachtoffers vallen vooral ’s nachts 

wanneer de windturbines niet zichtbaar zijn. Vooral gedurende de seizoentrek zijn vogels ’s 

nachts actief, zodat in deze periode het aantal slachtoffers het grootste is. 

 

Figuur 9 geeft een uittreksel van de risicoatlas voor vogels bij geplande windturbines in 

Vlaanderen (Everaert et al., 2011) met als beleidsinstrument “Vlaamse risicoatlas Vogels 

Windturbines”. Uit de figuur blijkt dat de voorziene inplantingsplaats voor windturbines gelegen 

is in een zone met risico 2 (risico voor vogels). Dit gebied strekt zich uit langs het Albertkanaal. 

Een gebied met “groot risico” strekt zich uit ten zuiden van het Albertkanaal, en omvat een deel 

van de vallei van de Kleine Nete. 

 

 
Figuur 9 Uittreksel uit de risicoatlas voor vogels (INBO). 

 

 

In de risicoatlas zijn gebieden afgebakend die grotere vogelconcentraties omvatten en waar 

zich relatief veel vliegbewegingen voordoen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een 

zevental functies die een gebied voor vogels kan hebben: 

 pleister- en rustgebied 

 broedgebied 

 broedkolonie 

 slaapplaats 

 voedseltrek 

 slaaptrek 

 seizoentrek. 

 

Een samenvatting van de functies ter hoogte van het projectgebied voor de windturbines is 

hieronder weergegeven (Tabel 5). 
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Tabel 5 Overzicht van de Vlaamse Risicoatlas Vogels ter hoogte van de inplantingsplaatsen 

van de windturbines. 

 criterium projectgebied 

Pleisterplaats of rustplaats 

 aanwezig in projectgebied neen 

 projectgebied in 1 km buffer zone WT02 wel, WT01 niet 

Slaapplaats 

 aanwezig in projectgebied neen 

 projectgebied in 1 km buffer zone neen 

 projectgebied in 5 km buffer zone ja 

Broedkolonies 

 aanwezig in projectgebied neen 

 projectgebied in 1 km buffer zone neen 

 projectgebied in 5 km buffer zone neen 

Weidevogelgebied 

 aanwezig in projectgebied neen 

 projectgebied in 1 km buffer zone neen 

Akkervogelgebied 

 aanwezig in projectgebied neen 

 projectgebied in 1 km buffer zone neen 

Bijzonder broedvogelgebied 

 aanwezig in projectgebied neen 

 projectgebied in 1 km buffer zone neen 

Voedseltrek 

 aanwezig in projectgebied neen 

Slaaptrek 

 aanwezig in projectgebied ja 

Seizoentrek 

 aanwezig in projectgebied neen 

 

 

2.3.1 Pleister- en rustgebied 
 

Pleister- en rustgebieden zijn gebieden waar er gedurende een groot deel van het jaar vele 

vogels voedsel komen zoeken of komen rusten. Rond deze gebieden vinden vaak veel 

vliegbewegingen plaats, van bijv. eenden die ’s avonds en ’s nachts gaan foerageren op akkers 

en weilanden. 

 

De Risicoatlas geeft aan dat het projectgebied niet gelegen is in een kernzone voor vogels. 

Windturbine WT02 is wel gelegen in een bufferzone van 1 km rond een pleister- en rustgebied 

voor vogels ter hoogte van het Netekanaal. De voorziene inplantingsplaatsen van beide 

windturbines zijn ook gesitueerd in het buffergebied van 5 km rond een kerngebied voor 

pleisterende en rustende vogels. De kerngebieden voor de pleister- en rustgebied zijn gelegen 

ter hoogte van de grotere plassen in de vallei van de Kleine Nete en het spaarbekken van 

Broechem (AWW)
1
. 

 

 

                                                      
1 Antwerpse Waterwerken. 
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Figuur 10 Bufferzones voor pleister- en rustplaatsen voor vogels (bron Risicoatlas vogels – 

windturbines). De bufferzone is aangegeven als een gearceerd oppervlak. 

 

 

2.3.2 Slaapplaats 
 

Sommige vogelsoorten vliegen ’s avonds massaal naar gezamenlijke slaapplaatsen. Dit 

fenomeen doet zich vooral voor tijdens het winterhalfjaar. Op slaapplaatsen kunnen soms grote 

aantallen vogels aanwezig zijn, met vele vliegbewegingen in de directe omgeving. 

 

In de nabije omgeving van het projectgebied is het spaarbekken van Broechem, een 

kunstmatige plas gelegen tussen de E313 en de E34 aangeduid als slaapplaats voor vogels.  

De twee windturbines zijn gesitueerd in de bufferzone van 5 km rond deze plas. De afstand van 

het spaarbekken tot WT01 bedraagt ca. 2,5 km. De afstand tot WT02 bedraagt ruim 3 km. 

 

 
Figuur 11 Slaapplaatsen voor vogels (bron Risicoatlas vogels – windturbines). De bufferzone is 

aangegeven als een gearceerd oppervlak. 
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2.3.3 Broedkolonies 
 

Sommige vogelsoorten hebben de gewoonte om in kolonies te broeden. Op dergelijke plaatsen 

kunnen grote aantallen vogels voorkomen met veel vliegbewegingen in de directe omgeving. 

 

In de directe omgeving van het projectgebied komen geen gekende broedkolonies van Blauwe 

reiger, Aalscholver, Kokmeeuw, Zwartkopmeeuw, Zilvermeeuw, Kleine mantelmeeuw, Grote 

stern, Visdief, Dwergstern voor.  

 

Een kerngebied voor broedvogels is gelegen ter hoogte van Krabbelshof langs de Molenbeek. 

Het buffergebied van 5 km rond dit kerngebied reikt niet tot in het projectgebied voor 

windturbines (WT02). 

 

 

 
Figuur 12 Broedkolonies van vogels (bron Risicoatlas vogels – windturbines). De bufferzone is 

aangegeven als een gearceerd oppervlak. 

 

 

2.3.4 Weidevogelgebied 
 

Veel weidevogelsoorten hebben het in Vlaanderen en West-Europa moeilijk om zich te 

handhaven. Vooral rechtstreeks habitatverlies en intensivering van de landbouw zijn oorzaak 

van een achteruitgang van weidevogels. Weidevogelgebieden zijn buiten het broedseizoen 

dikwijls ook belangrijk voor pleisterende vogels als Kievit, Wulp en Goudplevier. 

 

In de ruimere omgeving van het projectgebied komen conform de risicoatlas geen 

weidevogelgebieden voor. 

 

 

2.3.5 Akkervogelgebied 
 

De Vlaamse broedvogelatlas (Vermeersch et al, 2004) geeft aan dat het slecht gaat met de 

traditionele akkervogels zoals Patrijs, Veldleeuwerik, Gele kwikstaart, Grauwe gors, Geelgors 

en Ringmus. Buiten het broedseizoen kunnen akkergebieden ook belangrijk zijn voor 

foeragerende en rustende vogels (Kievit, Houtduif, Spreeuw e.d.). 

 

In de ruime omgeving van de voorziene inplantingsplaatsen werden geen gebieden afgebakend 

die belangrijk zijn voor akkervogels. 
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2.3.6 Bijzondere broedvogels 
 

Conform de risicoatlas is het projectgebied voor windturbines niet gelegen in een bufferzone 

rond een belangrijk gebied voor bijzondere broedvogels. Het dichtst bij gelegen gebied voor 

bijzondere broedvogels bevindt zich op ca. 2,5 km van WT02.  

 

 

 
Figuur 13 Ligging van gebieden met bijzondere broedvogels. De bufferzone is aangeduid als 

gearceerd gebied. 

 

 

2.3.7 Voedseltrek 
 

Dagelijkse vliegbewegingen tussen rustgebieden of broedkolonies en foerageergebieden 

komen voor bij eenden, steltlopers, ganzen, meeuwen, sternen, blauwe reigers en aalscholvers. 

Heel wat eendensoorten rusten bijvoorbeeld overdag op waterplassen en vliegen in de 

avondschemering en ’s nachts naar foerageergebieden als graslanden. Om een negatieve 

impact tegen te gaan, wordt in de Risicoatlas een veiligheidsbuffer voorgesteld van 1 km. 

 

In de directe omgeving van de voorziene inplantingsplaats is geen voedseltrek aanwezig. 

 

2.3.8 Slaaptrek 
 

Trek tussen foerageergebieden en slaapplaatsen komt voor bij vogelsoorten die overnachten op 

een gemeenschappelijke slaapplaats. Deze trek vindt vooral plaats rond zonsondergang en 

zonsopgang. Soorten met gemeenschappelijke slaapplaatsen zijn onder meer: meeuwen, 

ganzen, steltlopers, eenden, duiven, spreeuwen en kraaiachtigen.  

 

De risicoatlas geeft aan dat er slaaptrek plaats vindt langs het Albertkanaal in de richting van 

het spaarbekken van Broechem. De zone die afgebakend is voor slaaptrek reikt tot in het 

projectgebied (Figuur 14). De windturbines worden voorzien in een slaaptrekroute voor 

meeuwen (500 – 1000 per avond). 
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Figuur 14 Ligging van zones met slaaptrek.  

 

 

2.3.9 Seizoenstrek 
 

Seizoenstrek omvat de trekbewegingen in het voor- en najaar tussen broedgebieden en 

overwinteringsgebieden. Vlaanderen vormt door de aanwezigheid van waterplassen, 

moerassen, getijdengebieden en graslanden een belangrijk doortrek- en overwinteringsgebied 

voor trekvogels. Het zijn vooral eenden, ganzen, zwanen, steltlopers, meeuwen en sterns die in 

het najaar, winter en voorjaar kortere of langere tijd blijven pleisteren. Vogels kunnen zowel in 

een breed front vliegen (voornamelijk ’s nachts) als gestuwd (voornamelijk overdag). Gestuwde 

trek kan worden aanzien als een belangrijke verdichting van de aantallen vogels, bijvoorbeeld 

langs de Noordzeekust, langs grote rivieren en over grote bossen. Verschillende soorten 

kunnen bij tegenwind en tijdens slechte weersomstandigheden massaal in lagere luchtlagen 

vliegen, waardoor de aanvaringskans met hoge obstakels kan toenemen. 

 

Conform de risicoatlas is het projectgebied niet gelegen in een zone die belangrijk is voor 

seizoenstrek. 

 

 

2.4 Vleermuizen 
 

2.4.1 Algemeen 
 

Voor het nabij gelegen habitatrichtlijngebied werden bij de aanmelding en bij de 

instandhoudingsdoelstellingen een aantal vleermuissoorten opgenomen. Alle vleermuissoorten 

die in Vlaanderen voorkomen, worden in het kader van de Habitatrichtlijn (bijlage II of IV) en het 

Natuurdecreet beschermd. 

 

De meeste vleermuissoorten gebruiken een netwerk van verblijfplaatsen en verhuizen in de 

loop van het jaar regelmatig van de ene naar de andere plaats. In winterverblijven die meestal 

bestaan uit onderaardse ruimten (grotten), oude bomen (met holten) of gebouwen, gaan de 

vleermuizen in winterslaap. De verschillende verblijfplaatsen zijn vaak verbonden met 

vliegroutes in het landschap. De meeste soorten gebruiken daarbij landschappelijke structuren 

zoals houtkanten, bomenrijen, bosranden, rivierdalen, muren, kustlijnen en rivierdalen. 

Sommige soorten vliegen veel losser en hoger boven het landschap. Afhankelijk van de soort 

kunnen verblijfplaatsen op enige afstand van de voedselgebieden zijn gelegen. Bij de dagelijkse 

vliegbeweging naar de voedselgebieden worden dikwijls vaste vliegroutes gevolgd. 
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Bij vleermuizen is er sprake van een vaste seizoens- of levenscyclus die per soort anders is en 

bovendien afhankelijk is van weer en klimaat. In de periode half oktober tot maart vertoeven de 

soorten in hun winterverblijfplaats waar ze in winterslaap zijn. Van half maart tot april volgt voor 

enkele soorten de zwermfase, het baltsen en paren. In april vindt er bij een deel van de soorten 

trek naar hun zomerverblijfplaatsen plaats. In de periode mei-juli is de kraamtijd en verblijven de 

soorten in hun zomerverblijfplaats. Van augustus tot half oktober is voor de meeste soorten de 

zwermfase en het baltsen en paren. Voor sommige soorten is er ook sprake van trek. 

 

De meeste soorten vertonen geen duidelijke noord-zuid trek tussen kraamverblijfplaatsen in de 

zomer en winterverblijfplaatsen in de winter, zoals dit het geval is bij vogels. De meeste 

vleermuissoorten zwerven in de herfst en het voorjaar over korte tot middellange afstanden in 

allerlei richtingen tussen geschikte zomer- en winterverblijven. Ruige dwergvleermuis, Rosse 

vleermuis, Bosvleermuis en Tweekleurige vleermuis wijken hiervan af en trekken over grotere 

afstanden (1000 – 2000 km). Tijdens deze seizoenstrek volgen ze meestal grote 

landschapselementen zoals kustlijnen, bosranden en waterlopen. 

 

 

2.4.2 Vleermuizen in de omgeving van het projectgebied 
 

Op basis van bestaande gegevens (o.a. waarnemingen.be) werd een overzicht samengesteld 

van de vleermuissoorten in de omgeving van het projectgebied (Tabel 6). Het voorkomen in het 

projectgebied heeft betrekking op het UTM hok (5x5 km) waarin het projectgebied is gelegen. 

Het voorkomen in de ruimere omgeving heeft betrekking op de aanleunende UTM-hokken in de 

omgeving van het projectgebied. Het voorkomen van vleermuizen in de omliggende hokken kan 

voor een groot deel verklaard worden door de specifieke habitats die hier voorkomen. De lijst 

van waargenomen vleermuizen geeft een goede indicatie van het belang van een gebied voor 

vleermuizen. Het weinig of niet voorkomen van een soort op deze lijst betekent echter niet 

noodzakelijk dat de soort er niet voorkomt. 

 

Uit de tabel blijkt dat in de laatste 5 jaar volgende soorten in het UTM-hok van het projectgebied 

werden waargenomen: Laatvlieger, Watervleermuis, Ingekorven vleermuis, Gewone 

baardvleermuis en Franjestaart. Bijkomende soorten die in de ruimere omgeving voorkomen 

hebben betrekking op Brandts vleermuis, Laatvlieger, Meervleermuis en Gewone 

grootoorvleermuis. Op de Ingekorven vleermuis en de Meervleermuis na betreft het hier eerder 

algemene soorten die vrijwel overal in Vlaanderen worden vastgesteld. 

 

Uit het overzicht blijkt dat de regio vleermuisrijk is: er komen minstens 10 vleermuissoorten 

voor. Vooral soorten van het genus Myotis zijn goed vertegenwoordigd. Naast de meer 

algemenere soorten komen in de ruimere omgeving 2 soorten van annex II van de 

habitatrichtlijn voor, namelijk: Ingekorven vleermuis en Meervleermuis. 

 

Voor de zeer ruime omgeving van het projectgebied wordt ook de Bechstein vleermuis vermeld. 

De bescherming van deze annex II soort van de habitatrichtlijn werd opgenomen als 

instandhoudingsdoelstelling in de omliggende SBZ-H. 
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Tabel 6 Overzicht van de vleermuizen in de omgeving van het windturbineproject (neen: niet 

aanwezig; ja: aanwezig). 

soort rode lijst zeldzaamheid 

voorkomen 

UTM-hok 

projectgebied  

voorkomen 

aanleunende 

UTM-hokken 

Mopsvleermuis Verdwenen zeer zeldzaam NEEN NEEN 

Laatvlieger Momenteel niet bedreigd vrij algemeen JA (WT01) JA 

Bechsteins vleermuis Ernstig bedreigd zeer zeldzaam NEEN NEEN 

Brandts vleermuis Bedreigd zeer zeldzaam NEEN JA 

Meervleermuis Bedreigd zeer zeldzaam NEEN JA 

Watervleermuis Momenteel niet bedreigd vrij algemeen JA JA 

Ingekorven vleermuis Ernstig bedreigd zeldzaam JA (WT01) JA 

Vale vleermuis Ernstig bedreigd zeer zeldzaam NEEN NEEN 

Gewone baardvleermuis Vermoedelijk bedreigd vrij algemeen JA (WT01) JA 

Franjestaart Vermoedelijk bedreigd vrij algemeen JA (WT01) JA 

Bosvleermuis Ernstig bedreigd zeer zeldzaam NEEN NEEN 

Rosse vleermuis Momenteel niet bedreigd vrij algemeen NEEN NEEN 

Ruige dwergvleermuis Vermoedelijk bedreigd vrij algemeen NEEN NEEN 

Gewone Dwergvleermuis Momenteel niet bedreigd algemeen JA JA 

Gewone 

grootoorvleermuis 
Vermoedelijk bedreigd vrij algemeen NEEN JA 

Grijze grootoorvleermuis Bedreigd zeldzaam0 NEEN JA 

Grote hoefijzerneus Verdwenen zeer zeldzaam NEEN NEEN 

 

 

Hieronder wordt het voorkomen en de ecologie van de soorten die in de omgeving van het 

studiegebied voorkomen, beschreven. 

 

Laatvlieger (Eptesicus serotinus) 

 

De Laatvlieger is een soort die algemeen voorkomt in een groot deel van Europa. In Vlaanderen 

komt de soort overal verspreid, doch weinig algemeen voor. 

 

De Laatvlieger verkiest verblijfplaatsen in of tegen allerlei typen gebouwen. ’s Zomers worden 

kolonies gevormd op o.a. warme kerkzolders en in spouwmuren. ’s Winters worden 

ondergrondse ruimten (grotten, kelders, forten) weinig als verblijfplaats gebruikt. Solitaire dieren 

worden aangetroffen onder dakbedekkingen of op zolders. 

 

De Laatvlieger jaagt voornamelijk op insecten in boomloze gebieden of parklandschappen, 

soms enkele kilometer verwijderd van het dagverblijf. De soort vliegt vrij traag en voert 

glijvluchten laag boven de grond uit. In stedelijk gebied wordt de soort soms jagend rond 

straatlantaarns gezien. 

 

De soort is conform de Rode lijst-categorie in Vlaanderen “niet bedreigd”. 

 

 

Meervleermuis (Myotis dasycneme) 

 

Vlaanderen vormt de zuidwestelijk grens van het verspreidingsareaal van de Meervleermuis. 

Kleine groepjes overwinterende dieren werden aangetroffen in de forten rondom Antwerpen en 

in mergelgroeven in Limburg. Een kraamkolonie werd recent gevonden in Vlaanderen. De 

kraamkolonies bevinden zich doorgaans op zolders van gebouwen, in spouwmuren, achter 

daklijsten en onder dakbekleding. De soort jaagt boven het wateroppervlak van brede kanalen 

en open waters.  Tijdens de zomer werd de soort op meerdere plaatsen jagend aangetroffen. 
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De Meervleermuis is gevoelig voor lichtverstoring tijdens vliegroutes van de rustplaatsen naar 

de foerageergebieden. De Meervleermuis is een soort die laag over het water vliegt op een 

hoogte van 10 tot 60 cm. Hierdoor is de soort vrijwel niet gevoelig  voor aanvaringen met 

windturbines. 

 

De soort is conform de Rode lijst-categorie in Vlaanderen “bedreigd”. 

 

 

Watervleermuis (Myotis daubentonii) 

 

De Watervleermuis komt voor over vrijwel gans Europa. In Vlaanderen is het een van de 

algemeenste soorten vleermuizen, die men foeragerend kan aantreffen boven bijna elke vijver 

of plas. 

 

De soort overwintert in kelders, forten, groeven en andere koele, vochtige ondergrondse 

ruimten met een relatief constante temperatuur. Tijdens de zomer verblijven ze vooral in holle 

bomen, maar ook op zolders, spleten onder bruggen, bunkers en forten. 

 

De dieren foerageren op geringe hoogte (tot ca. 30 cm) boven het oppervlak van allerlei 

waterpartijen (vijvers, kanalen, rivieren en kleine beekjes). 

 

Conform de Rode lijst-categorie is de soort momenteel in Vlaanderen “niet bedreigd”. 

 

 

Ingekorven vleermuis (Myotis emarginatus) 

 

De ingekorven vleermuis is vooral een Zuid-Europese soort die in Vlaanderen de noordelijke 

grens van haar verspreidingsgebied bereikt. De laatste jaren worden meer en meer 

overwinterende exemplaren vastgesteld in de forten rondom Antwerpen en in de Limburgse 

mergelgroeven. Zomerkolonies zijn zeer schaars en komen alleen voor in bosrijke gebieden. 

 

De kraamkolonies van deze warmteminnende soort worden vooral aangetroffen op zolders van 

grote gebouwen. Voor hun winterslaap verkiezen ze forten, bunkers en groeven. De soort 

foerageert hoofdzakelijk in bosrijke gebieden. 

 

De soort is conform de Rode lijst-categorie in Vlaanderen “ernstig bedreigd”. 

 

 

Gewone Baardvleermuis (Myotis mystacinus)/ Brandts vleermuis (Myotis brandtii) 

 

Deze twee soorten zijn erg moeilijk van elkaar te onderscheiden en worden samen behandeld.  

 

Beide soorten worden over vrijwel gans Europa aangetroffen. Tijdens de winter wordt de 

gewone baardvleermuis  op meerdere plaatsen in Vlaanderen aangetroffen, in de zomer wordt 

ze weinig frequent opgemerkt. Van de Brandts vleermuis zijn slechts schaarse gegevens 

beschikbaar van dieren die tijdens de wintertellingen met zekerheid konen worden 

getermineerd. 

 

Beide soorten overwinteren in ijskelders, forten, mergelgroeven en andere ondergrondse 

kelders, waarbij ze een voorkeur vertonen voor koelere plekken. Tijdens de zomer vertoeven ze 

in bosrijke gebieden. Ze rusten in spleten en holtes in bomen en foerageren op relatief lage 

hoogte boven bospaden, kapvlakten en langs bosranden. 

 

Overeenkomstig de Rode lijst-categorie van Vlaanderen is de Gewone baardvleermuis 

“vermoedelijk bedreigd”, de Brandts vleermuis is “bedreigd”. 
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Franjestaart (Myotis nattereri) 

 

De Franjestaart komt voor over vrijwel gans Europa. Ze wordt over vrijwel het gehele 

verspreidingsgebied beschouwd als zeldzaam tot bedreigd., al is dit vermoedelijk deels te wijten 

aan de gebrekkige kennis van deze moeilijk waarneembare soort. Op meerdere plaatsen in 

Vlaanderen is het aantal overwinterende dieren recent sterk toegenomen. Ook het aantal 

waarnemingen van de soort in de zomerperiode neemt de laatste jaren toe en recent werd één 

kraamkolonie vastgesteld. 

 

De Franjestaart overwintert in kelders, forten, ijskelders, groeven en grotten, waar ze meestal 

wegkruipen in spleten en holtes. In de zomer verblijven ze in grotten, kelders en zolders, maar 

frequent ook in boomholtes. Sommige onderzoekers beschouwen deze soort als een typische 

bewoner van oude loofbossen. Franjestaarten zouden vooral foerageren boven kleine beekjes, 

dreven en vijvers gelegen in oude bossen. 

 

Conform de Rode lijst-categorie van Vlaanderen is de soort “bedreigd”. 

 

 

Gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) 

 

De Gewone dwergvleermuis komt vrijwel overal in Europa voor, met uitzondering van het 

noorden van Scandinavië en Rusland. In Vlaanderen is het de meest algemeen voorkomende 

vleermuissoort. 

 

Verblijfplaatsen van de Gewone dwergvleermuis bevinden zich voornamelijk in gebouwen 

(spouwen, zolders, onder dakpannen, achterdakschilden en zelfs gereld achter reclamepanelen 

die tegen gevels gemonteerd zijn. De soort jaagt in zeer diverse milieus zoals tuinen, bossen, 

boven vijvers en langsheen wegen. Ook in grote steden komt de Gewone dwergvleermuis voor. 

De kolonies kunnen zich in de loop van de zomer soms verplaatsen. 

 

De soort is conform de Rode lijst-categorie van Vlaanderen “niet bedreigd”. 

 

 

Gewone grootoorvleermuis (Plecotus auritus) 

 

In Europa komt de Gewone grootoorvleermuis overal verspreid voor, met uitzondering van 

Noord-Scandinavië. In Vlaanderen komt de soort overal verspreid voor. 

 

De Gewone grootoorvleermuis overwintert in kelders, forten, groeven, ijskelders en andere 

koele ruimten. Ze kiezen veelal dicht bij de ingang gelegen plaatsen waar ze onderhevig zijn 

aan sterke wisselingen in temperatuur, luchtvochtigheid en lichtintensiteit. Tijdens de zomer 

verblijven ze vooral in holle bomen, nestkasten en zolders. Ze foerageren meestal in 

parklandschappen waarbij ze in diverse soorten bossen jagen. Grootoren behoren met hun 

brede vleugels en zachte fluistersonar tot soorten die hun prooien eerder van de vegetatie 

‘plukken’ dan in de lucht. 

 

De soort is in Vlaanderen conform de Rode lijst-categorie “vermoedelijk bedreigd”. 

 

Grijze grootoorvleermuis 

 

De soort lijkt sterk op de Grote grootoorvleermuis, doch heeft een donkergrijze vacht. 

 

De Grijze grootoorvleermuis heeft binnen Europa een overwegend Zuid- en Middeleuropese 

verspreiding. De noordgrens loopt van Zuid-Engeland over Noord-Duitsland naar het oosten. In 

Vlaanderen is de soort weinig verspreid. 
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In de zomer verblijft de soort op zolders en waarschijnlijk ook in boomholtes. ’s Winters vindt 

men de Grijze grootoorvleermuis in bunkers, forten, mergelgroeven, andere ondergrondse 

ruimten en (kerk)zolders. 

 

Conform de Rode lijst-categorie Vlaanderen is de soort “ernstig bedreigd”. 
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3 Beschrijving effecten 
 

 

3.1 Mogelijke effecten van windturbines 
 

 

Windturbines kunnen op verschillende manieren een effect veroorzaken op de natuurlijke 

omgeving. Hierbij is onderscheid te maken tussen effecten tijdens de aanlegfase en effecten 

tijdens de exploitatiefase. Omdat de geplande windturbines buiten de SBZ, VEN en erkende 

natuurreservaten zijn gelegen, is een effect van areaalverlies op voorhand uit te sluiten. De 

mogelijke effecten zijn hieronder opgesomd. Of deze effecten daadwerkelijk optreden en de 

instandhoudingsdoelstellingen schaden, wordt verder in de tekst onderzocht. 

 

Mogelijke effecten tijdens de aanlegfase: 

 ecotoop- en habitatwijziging: verlies en creatie; 

 versnippering en barrièrewerking; 

 verstoring en mortaliteit; 

 verdroging; 

 

Mogelijke effecten tijdens de exploitatiefase: 

 effecten door geluid van windturbines; 

 barrièrewerking; 

 aanvaringen met vogels en vleermuizen. 

 

 

3.2 Aanlegfase 
 

3.2.1 Verstoring 
 

Rustverstoring in de aanlegfase is van toepassing bij de voorbereidende werkzaamheden en bij 

de plaatsing van de windturbines en wordt veroorzaakt door de plaatselijke machines en 

werkzaamheden. 

 

De invloedssfeer (geluid > 45 dB(A)) wordt in de aanlegfase geschat op ca. 200 m en reikt niet 

tot in de waardevolle natuurgebieden (SBZ, VEN, natuurreservaten). De duur van deze 

verstoring is tijdelijk en bedraagt ongeveer drie maanden. 

 

In de omgeving van de twee te vergunnen windturbines zijn geen zeer waardevolle, 

verstoringsgevoelige biotopen of soorten aanwezig (zie BWK). 

 

Het effect van rustverstoring in de aanlegfase op de biotopen en/of soorten wordt beoordeeld 

als matig negatief (-1). 

 

 

3.2.2 Wijziging hydrologie 
 

Voor het plaatsen van windturbines zijn funderingen noodzakelijk. Voor het realiseren van de 

fundering dient een bouwput te worden gegraven met een diameter van ca. 20 meter en een 

diepte van ongeveer 3,5 m. Voor de aanleg van deze fundamenten zal bemaling waarschijnlijk 

noodzakelijk zijn. Er wordt bijgevolg een tijdelijke daling van de grondwatertafel in de nabije 

omgeving verwacht, waardoor een tijdelijke verdroging of een vermindering van kwel te 

verwachten is. 

 



Beknopte Nota. Windturbineproject Zandhoven      

25 

LuNa Lucht en Natuur 

De bronbemaling van de bouwputten zal tijdelijk zijn en ongeveer drie maanden in beslag 

nemen. In de omgeving van de twee te vergunnen windturbines zijn geen waardevolle 

grondwatergebonden biotopen aanwezig. Waardevolle natuurgebieden (SBZ’s, VEN, 

natuurreservaten) bevinden zich op grotere afstand van de inplantingsplaatsen. 

 

De effecten van wijziging van de hydrologie worden ter hoogte van de te vergunnen 

windturbines als verwaarloosbaar beschouwd. 

 

3.2.3 Biotoopverlies 
 

Op de locaties waar de windturbines geplaatst worden, zullen biotopen worden ingenomen. 

Deze ecotoopinname kan zowel tijdelijk als permanent zijn: 

 Tijdelijke ecotoopinname ontstaat in de aanlegfase door bijkomend ruimtebeslag ter 

hoogte van werkzones, tijdelijke opslagplaatsen en werfwegen.  

 Permanente ecotoopinname ontstaat op de locaties waar de nieuwe windturbines zullen 

worden geplaatst en ruimte innemen. Ook de toevoerweg en het kraanplatform worden 

als permanent biotoopverlies beschouwd. 

 

Windturbine 01 wordt voorzien in een grasland (hp) dat via enkele houtkanten in verbinding 

staat met omliggende bosjes. Het betreft hier een permanent grasland dat reeds meerdere jaren 

door de landbouw als grasland wordt beheerd. Het perceel is te klein om van groot belang te 

zijn voor de avifauna (broedplaats). Voor zover als nagegaan kon worden, zijn in het grasland 

geen zeldzame plantensoorten aanwezig. Op de rand van het perceel komt aan één kant een 

gracht voor. Verder zijn er geen opvallende natuurelementen zoals greppels, poelen, 

uitgesproken microreliëf, bronnen en/of kwelzones aanwezig. Om deze reden is het grasland 

strikt genomen geen historisch permanent grasland zoals bedoeld in het vegetatiebesluit. Een 

beperkt verlies  van deze biotoop wordt dan ook niet als significant negatief beoordeeld. 

 

Windturbine 02 wordt voorzien in een vrij nat, verlaten en verruigd grasland. Op de rand van dit 

perceel (aan de kanaalzijde) is een gracht gelegen met een vrij brede rietkraag. Deze rietkraag 

is nog niet op de BWK aangegeven en is dus nog vrij jong. Op de locatie van de 

inplantingsplaats is geen riet aanwezig. Ter hoogte van deze windturbine moet dan ook een 

milderende maatregel worden voorzien zodat de rietkraag niet aangetast wordt. 

 

 

3.3 Effecten tijdens exploitatiefase 
 

3.3.1 Effecten op beschermde natuurgebieden 
 

De speciale beschermingszones (SBZ’s), gebieden van het VEN en natuurreservaten liggen op 

een afstand van minstens 700m van de voorziene inplantingsplaatsen voor de twee geplande 

windturbines. Als gevolg van deze vrij grote afstanden worden geen rechtstreekse effecten 

verwacht in deze beschermde gebieden: 

 De instandhoudingsdoelstellingen van de habitats in de SBZ worden door de 

windturbines niet in het gedrang gebracht. De oppervlakte en de kwaliteit van de 

habitats blijven ongewijzigd. 

 Ook de meeste beschermde diersoorten zullen geen hinder ondervinden van de 

windturbines. Ze zijn immers sterk gebonden aan hun habitat en zullen niet in contact 

komen met windturbines (vissen, insecten e.d.); 

 Ook de broedvogels die voorkomen in de SBZ zullen niet of slechts in een zeer gering 

aantal in contact komen met de windturbines. Het betreft immers broedvogels die 

vooral overdag foerageren, dus perioden dat de windturbines goed zichtbaar zijn. 

 Potentieel vormen de windturbines een risico voor vogels tijdens trekbewegingen en 

vleermuizen tijdens foerageervluchten en trekbewegingen. Bij de 

instandhoudingsdoelstellingen worden de vleermuizen als een belangrijke te 

beschermen groep beschouwd. 
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Het effect van de geplande windturbines op de beschermde gebieden wordt als 

verwaarloosbaar tot matig negatief beoordeeld. Op de effecten van migrerende vogels en 

vleermuizen worden hieronder dieper ingegaan. 

 

 

3.3.2 Effecten op vogels 
 

In paragraaf 2.3 werd de avifauna in de omgeving van het projectgebied onderzocht op basis 

van Vlaamse Risicoatlas voor vogels. De betekenis van het studiegebied werd onderzocht voor: 

 pleister- en rustgebied 

 broedgebied 

 broedkolonie 

 slaapplaats 

 voedseltrek 

 slaaptrek 

 seizoentrek. 

 bijzondere broedvogels 

 

Uit voorgaand onderzoek (paragraaf 2.3) bleek dat het gebied belangrijk is voor: 

 pleister- en rustgebied (WT02 is gesitueerd in buffergebied van 1 km – zie tabel 5 

hierboven); 

 slaapplaats (project gesitueerd in bufferzone van 5 km, (kerngebied: waterspaarbekken 

Broechem). 

 slaaptrek (projectgebied is gelegen in trekgebied richting spaarbekken van Broechem 

(tussen E313 en E34). 

 

3.3.2.1 Barriërewerking 
 

Pleisterplaats en rustgebied 

 

De twee geplande windturbines bevinden zich niet in een kerngebied dat fungeert als pleister- 

en rustplaats voor watervogels. De twee windturbines situeren zich wel in het buffergebied van 

5 km. Windturbine 02 bevindt zich bovendien in het buffergebied van 1 km.  

 

De kerngebieden van pleister- en rustgebied in de omgeving hebben betrekking op het 

Albertkanaal, plassen rond het Netekanaal en het spaarbekken van Broechem op de kruising 

van de E313 – E34. Het spaarbekken vormt een pleistergebied van nationaal belang voor 

eenden. 

 

Vooral het waterspaarbekken Broechem is in het winterhalfjaar van belang als pleister- en 

rustplaats voor vogels (vooral eenden en meeuwen). Als broedplaats is het spaarbekken vrijwel 

ongeschikt omdat de oevers verhard en kunstmatig zijn en er geen vegetatie voorkomt. De plas 

is gelegen tussen de E313 en E34 en is hierdoor sterk onderhevig aan rustverstoring. De 

afstand van de windturbines tot het spaarbekken bedraagt ca. 2,5 km. Gezien deze vrij grote 

afstand wordt het effect van de windturbines op het spaarbekken van Broechem als matig 

negatief beoordeeld. 

 

De pleister- en rustplaats ter hoogte van de Grote/Kleine Nete is dichter bij de windturbines 

gelegen en is belangrijk voor soorten als : Aalscholver, Blauwe reiger, Krakeend, Kievit en 

Watersnip gezien het voorkomen van 2% van de Vlaamse populatie in de vallei van de 

Grote/Kleine Nete. 

 

In de toekomst zal ook het sigma project in de omgeving van het terrein Varenheuvel-Abroek 

worden uitgevoerd. De omgeving wordt dan aantrekkelijker gemaakt voor o.a. watervogels, 

steltlopers en weidevogels (http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/ecoligsche-

inrichtingsvisie-varenheuvel-abroek). Dit zal tot gevolg hebben dat in de omgeving van dit 

gebied meer trekbewegingen zullen plaatsgrijpen. 
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Volgens het huidig inrichtingsvoorstel is het gebied binnen de IHD een prioritaire zone voor 

kwartelkoning, paapje, rivierdonderpad en kleine modderkruiper. Voor deze soorten vormen de 

windturbines geen barrière. Ook zal het gebied een belangrijke pleisterplaats worden voor 

watervogels in de winterperiode, waardoor de route langs het kanaal aan belang zal winnen. 

 

Het aantal slachtoffers zal door de verhoogde trekbeweging mogelijk toenemen.  Hierbij kan wel 

de bedenking gemaakt worden dat bij overheersende zuidwestenwind de schoepen van de 

windturbines parallel aan het kanaal zullen staan, waardoor het vlak dat vogels moeten kruisen 

om mogelijk slachtoffer te worden veel kleiner is. Verder is het aantal windturbines beperkt 

waardoor de ontwijkmogelijkheden groot zijn en hoogstwaarschijnlijk niet veel slachtoffers zullen 

vallen. 

 

Mogelijk is hierbij de plas gelegen ter hoogte van de Veerstraat (Viersel) van belang. Tijdens het 

terreinbezoek was deze plas echter volledig verlaten. Het belang van deze plas als pleister- en 

rustplaats wordt dan ook als matig ingeschat. In de ruimere omgeving zijn vooral graslanden en 

akkers gelegen. De impact van de windturbines op deze beperkte pleister- en rustplaats voor 

vogels zal alleszins gering zijn. 

 

Op het Albertkanaal worden regelmatig eenden waargenomen. De aantallen zijn ter hoogte van 

de voorziene windturbines echter zeer klein. Door de relatief drukke scheepvaart worden 

watervogels immers vrijwel continu verstoord. 

 

De ecologische samenhang in het gebied en omgeving wordt dan ook slechts in beperkte mate 

doorbroken zodat geen betekenisvolle barrière-werking voor vogels in het gebied te verwachten 

is. 

 

Slaapplaats en slaaptrek 

 

De belangrijkste slaapplaats in de omgeving van de geplande windturbines heeft conform de 

risicoatlas vogels betrekking op het spaarbekken van Broechem tussen de E313 en E34. Het 

spaarbekken is vooral belangrijk als slaaptrek voor meeuwen. 

 

Ter hoogte van het projectgebied zullen meeuwen vooral gebruik maken van het Albertkanaal 

als migratieroute van en naar het spaarbekken. Mogelijk kan hier af en toe een slachtoffer 

vallen. 

 

 

3.3.2.2 Aanvaringen 
 

Aangezien het projectgebied niet gelegen is binnen een kerngebied voor vogels, zal het aantal 

aanvaringen van vogels eerder gering zijn. 

 

Aanvaringen van vogels met windturbines zijn echter niet uit te sluiten. Tot nu toe zijn er geen 

aanwijzingen dat verliezen door aanvaringen met windturbines een effect hebben op 

populatieniveau van vogels. De aanvaringskans voor vogels in een trekroute voor meeuwen  

werd bijvoorbeeld berekend op 0,027% voor kleine meeuwen zoals Kokmeeuw tot 0,12 % voor 

grote meeuwen zoals Kleine mantelmeeuw en Zilvermeeuw. Aangezien ter hoogte van het 

projectgebied slaapplaatsmigratie van meeuwen (500-1000 per avond) plaatsvindt, is het niet 

uitgesloten dat meeuwen slachtoffer worden van de windturbines. 

 

Een schatting van het aantal slachtoffers kan gemaakt worden op basis van een 

berekeningsmethode beschreven door SNH (2012): 

 

S = N x C x NA 

 

Met 

 S: aantal aanvaringsslachtoffers op jaarbasis; 

 N:  aantal vogels dat jaarlijks doorheen de rotorvlakken vliegt 
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 C: % kans dat een vogel die doorheen het rotorvlak vliegt in aanvaring komt 

 NA: % kans dat een vogel niet uitwijkt voor de windturbines. 

 

Voor het voorliggende project werden deze parameters berekend conform de methodiek 

beschreven van INBO
2
, en bedragen: 

N: 2.250; 

C: 13,5% 

NA: 0,8%  

 

Het berekende aantal slachtoffers bedraagt dan: 3/jaar of 0,0003% van het totaal aantal 

trekkende vogels. Het aantal slachtoffers is beduidend kleiner dan 1% zodat de impact van de 

windturbines op de populatie meeuwen als verwaarloosbaar wordt beschouwd. 

 

 

 

3.3.3 Effecten op vleermuizen 
 

Effecten van windturbines op vleermuizen 

 

In de literatuur wordt melding gemaakt dat windturbines voor vogels maar mogelijk ook voor 

vleermuizen problemen kunnen veroorzaken. Het is bijgevolg belangrijk om de effecten van 

windturbines op vleermuizen meer in detail te beschrijven. 

 

In Vlaanderen is er nog geen specifiek onderzoek naar de effecten van windturbines op 

vleermuizen uitgevoerd. In 2008 voerde INBO (Everaert, 2008) een systematisch onderzoek uit 

naar de effecten van windturbines op de fauna. Tijdens dit onderzoek werden vrijwel geen 

vleermuisslachtoffers bij de windturbines vastgesteld. 

 

Een samenvattende analyse van 34 buitenlandse studies in windparken geeft een bereik van 0 

tot 140 slachtoffers per jaar en per windturbine (Hötker, 2006). Het gemiddelde lag op 13,3 

vleermuizen per turbine per jaar. De grootste aantallen slachtoffers werden gevonden in 

reliëfrijke streken met bergen en heuvels. In bossen en vooral de open plekken in bossen met 

reliëfrijke omgevingen werden grotere aantallen slachtoffers vastgesteld. Minder slachtoffers 

vallen er op locaties waar de windturbines zijn ingeplant in open landschap waar vleermuizen 

gebruik kunnen maken van landschapsstructuren (bosranden, houtkanten en andere 

landschapselementen). In grote open landschappen zonder landschapsstructuren (KLE’s) 

werden geen slachtoffers gevonden. 

 

Opvallend is dat bij vleermuizen de meeste slachtoffers vallen in de nazomer en de herfst, de 

perioden die samenvallen met seizoenale trek of zwermgedrag. Ook werd vastgesteld dat de 

meeste slachtoffers op een beperkt aantal nachten werden gemaakt, die steeds gekenmerkt 

worden door lage windsnelheden en relatief hoge temperaturen. Verder wordt in de literatuur 

het vermoeden geuit dat grote windturbineparken mogelijk een effect kunnen hebben op 

plaatselijke populaties. Dit is echter nog onvoldoende onderzocht. 

 

De gevoeligheid van vleermuizen voor verstoring door windturbines is soortspecifiek en wordt 

o.a. bepaald door volgende factoren: 

 vlieghoogte, vliegsnelheid en vlieggedrag; 

 vleugelvorm en gewicht; 

 karakteristieken van de echolocatie; 

 biotoopvoorkeur; 

 jachttechnieken; 

 trekgedrag. 

                                                      
2 Everaert J. ( 2015) . Effecten van windturbines op vogels en vleermuizen in Vlaanderen. Leidraad voor risicoanalyse 

en monitoring. Rapporten van het  Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2015 (INBO.R.2015.6498022). Instituut 

voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel. 
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De gevoeligheid van verschillende soorten vleermuizen voor windturbines op grond van deze 

kenmerken werd onderzocht door Winkelman (2008). Hij splitste de vleermuizen op in drie 

categorieën al naargelang hun risico om in contact te komen met windturbines. 

 

 

Tabel 7 Gevoeligheid van vleermuizen voor windturbines op grond van biotoopvoorkeur, 

morfologie van het landschap, vlieg- en jachtgedrag, trek en echolocatie (Winkelman, 

2008). 

laag risico gemiddeld risico hoog risico 

Myotis soorten Gewone dwergvleermuis Rosse vleermuis 

Grootoorvleermuizen  Kleine dwergvleermuis Bosvleermuis 

Hoefijzerneuzen Laatvlieger Ruige dwergvleermuis 

  Mopsvleermuis Tweekleurige vleermuis 

 

 

 

Om de effecten van de windturbines op vleermuizen te beoordelen, wordt gebruik gemaakt van 

onderstaand schema: 

voorkomen risico (*) effect(**) 

in UTM hok met windturbines laag -1 

in aanliggende UTM hokken laag 0 

niet in omgeving voorkomend laag 0 

in UTM hok met windturbines middelmatig -2 

in aanliggende UTM hokken middelmatig -1 

niet in omgeving voorkomend middelmatig 0 

in UTM hok met windturbines hoog -3 

in aanliggende UTM hokken hoog -1 

niet in omgeving voorkomend hoog 0 
(*): zie Tabel 7 

(**): 0: verwaarloosbaar; -1: matig negatief effect; -2: negatief effect; 3: significant negatief effect. 

 

 

De beide windturbines worden voorzien in een omgeving met kleine landschappen. Bovendien 

worden ze op relatief korte afstand van het Albertkanaal voorzien (< 200m), een belangrijke 

trekroute voor vleermuizen. 

 

De windturbines bevinden zich bovendien tussen twee deelgebieden van het 

habitatrichtlijngebied “Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen. Voor deze SBZ 

werden specifieke doelen gesteld voor vleermuizen (zie ook § 2.1.1.2: Instandhoudings-

doelstellingen). 

 

Uit Tabel 6 blijkt dat Ingekorven vleermuis (Myotis emarginatus) sporadisch werd vastgesteld in 

het UTM-hok waarin de windturbines voorkomen en de ruime omgeving. Het risico op aanvaring 

is voor deze soort conform Tabel 7 laag. Kraamkolonies van de soort zijn zeer schaars en 

komen steeds voor in bosrijke gebieden. De soort foerageert voornamelijk in bosrijke gebieden 

en is in Vlaanderen ernstig bedreigd. De kans op aanvaring van deze soort met de windturbines 

wordt klein geacht. Het effect van de windturbines op deze soort wordt beoordeeld als matig 

negatief (-1). 

 

De Laatvlieger (Eptesicus serotinus) werd vastgesteld in het UTM hok van het projectgebied en 

de ruime omgeving. Conform tabel 7 loopt de laatvlieger een gemiddeld risico om slachtoffer te 

worden van de windturbines. De Laatvlieger jaagt in boomloze gebieden of parklandschappen 

naar insecten. De directe omgeving (200 m) van de windturbines is potentieel geschikt habitat 
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voor deze soort. Het effect van de windturbines op deze soort wordt beoordeeld als negatief (-

2). 

 

De Meervleermuis (Myotis dasycneme) en Watervleermuis (Myotis daubentonii) zoeken hun 

voedsel laag boven het wateroppervlak. De kans dat deze soorten in aanvaring komen met 

windturbines is zeer klein tot onbestaande. Het effect van de geplande windturbines op deze 

soorten wordt als verwaarloosbaar (0) beoordeeld. 

 

De Franjestaart (Myotis nattereri) werd in de nabije omgeving van de geplande windturbines 

vastgesteld. Conform tabel 7 is het risico van deze soort om in aanvaring te komen met 

windturbines laag. Het is een typische soort van oude loofbossen en jaagt vooral boven kleine 

beekjes, dreven en vijvers in oude bossen. Deze biotopen komen in de omgeving (200 m) van 

de geplande windturbines niet voor. Het effect van de windturbines op deze soort wordt als 

matig negatief (-1) beoordeeld. 

 

De Gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) werd in de nabije omgeving van de 

windturbines vastgesteld Volgens tabel 7 wordt het risico van deze soort om in aanvaring te 

komen met de windturbines als gemiddeld beschouwd. De soort jaagt in zeer diverse milieus 

zoals tuinen, bossen, vijvers, langsheen wegen en ook op de randen van jongere bossen. De 

soort is relatief sterk gebonden aan kleine landschapselementen. In de omgeving van WT01 is 

potentieel biotoop voor de soort aanwezig, De omgeving bij WT02 is vrij open en kleine 

landschapselementen ontbreken. Het effect van de windturbines op deze soort wordt 

beoordeeld als negatief (-2: WT01) tot matig negatief (-1: WT02). 

 

Gewone Baardvleermuis (Myotis mystacinus) en Brandts vleermuis (Myotis brandtii)  

De gewone baardvleermuis komt in het UTM-hok waarin de windturbines gepland zijn voor. De 

Brandts vleermuis komt in de ruimere omgeving voor, doch niet specifiek in het projectgebied. 

Conform tabel 7 lopen de myotis-soorten een laag risico om slachtoffer te worden van 

windturbines. De soorten vertoeven in bosrijke gebieden. In het projectgebied zijn enkele 

kleinere bosjes gelegen op ca. 150 m van de windturbines. De kans op aanvaring van deze 

soorten met de windturbines wordt als klein beschouwd. 

 

De Gewone grootoorvleermuis (Plecotus auritus) werd niet vastgesteld in het UTM-hok van het 

projectgebied, doch wel in de omgeving. Conform tabel 7 loopt de soort een klein risico om 

slachtoffer te worden van windturbines. De soort foerageert in parklandschappen en plukt de 

prooien van de vegetatie. De impact van de windturbines op deze vleermuizensoort wordt als 

verwaarloosbaar (0) beschouwd. 

 

Grijze grootoorvleermuis (Plecotus austriacus) is in Vlaanderen eerder zeldzaam. De soort 

wordt niet gemeld in het UTM-hok waarin de windturbines worden gepland, wel in de ruimere 

omgeving. Conform tabel 7 loopt de soort een klein risico om slachtoffer te worden van 

windturbines. De impact van de windturbines op deze soort wordt als verwaarloosbaar (0) 

beoordeeld. 

 

De effecten van de windturbines op het verstoren van vleermuizen wordt in het algemeen als 

matig negatief (-1) beoordeeld. De soorten die het meeste kans maken om slachtoffer te 

worden van de windturbines zijn de Laatvlieger en de Gewone dwergvleermuis. 

Het zou kunnen dat af en toe een vleermuis slachtoffer wordt van de windturbines, doch een 

significante invloed op de populaties wordt niet verwacht.  
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3.3.4 Ontsnippering Albertkanaal 
 

 

Het Albertkanaal vormt een harde fysieke barrière in het landschap waardoor een vrije migratie 

van diersoorten belemmerd wordt. In het kanaal werden in het verleden ook verschillende 

verdrinkingsslachtoffers aangetroffen. Een ontsnippering van het Albertknaal drong zich 

bijgevolg op. 

 

In de directe omgeving van de meest oostelijk gelegen turbine worden maatregelen voorzien ter 

versterking van de natuurwaarden in en om het Albertkanaal. Hierbij wordt aandacht besteed 

aan o.a. vleermuizen, Gele kwikstaart en fauna-uitstapplaatsen. De Gele kwikstaart is een 

typische soort van open gebieden (o.a. landbouwgebieden) die zich meestal beweegt op relatief 

lage hoogte. De kans dat deze potentiële broedvogel slachtoffer wordt van windturbines is 

eerder klein. De windturbines zullen geen directe negatieve effecten hebben op de 

uitstapplaatsen voor fauna. 

 

 

4 Milderende maatregelen 
 

Milderende maatregelen zijn erop gericht de negatieve gevolgen van een project of plan hetzij 

tijdens de uitvoering daarvan, hetzij achteraf, te beperken of zelfs te neutraliseren (Europese 

Commissie, 2000b; Antea Belgium, 2012). 

 

In de nabijheid van WT02 komt aan de zijde van het kanaal een vrij brede rietkraag voor. De 

bouw van de windturbine moet zodanig gebeuren dat dit rietland niet wordt aangetast. De 

toegangsweg, de werkzone en het kraanplatform moeten dan ook zodanig worden aangelegd 

dat geen schade berokkend wordt aan deze rietkraag (vb noordelijke situering). Als dit niet 

mogelijk is, dan moet de inname van dit biotoop elders gecompenseerd worden door de aanleg 

van een kwalitatief en kwantitatief evenwaardige natuur. 

 

Experten zijn van mening dat uit voorzorg best geen windturbines geplaatst worden binnen de 

200 m rond bossen, aaneengesloten kleine landschappen, waterlopen, waterplassen en 

wetlands. De potentiële risico’s zijn er te groot!  Zowel WT01 als WT02 liggen op een afstand 

korter dan 200 m van het kanaal. 

 

Een mogelijke milderende maatregel is om de windturbines te verplaatsen tot op een afstand 

van meer dan 200 m tot het Albertkanaal. Volgens de initiatiefnemer is het verplaatsen van de 

inplantingsplaatsen van de windturbines echter niet mogelijk. Beide turbines zullen dan ook 

voorzien worden van een stillegmodule. 

 

Windturbine WT01 is voorzien in een permanent grasland met enkele houtkanten die in 

verbinding staan met bosjes. Mogelijk geraken op deze manier vleermuizen tot bij deze 

windturbine. Voor WT01 wordt dan ook een milderende maatregel voorgesteld, namelijk het 

voorzien van een stillegmodes. 

 

Aangezien vleermuizen vooral bij lage windsnelheden als aanvaringsslachtoffer worden 

vastgesteld, kan overwogen worden om windturbines gedurende risicoperiodes pas bij hogere 

windsnelheden te laten draaien (de zogenaamde ‘cut-in speed’ verhogen) (Everaert et al, 

2013). Er is overtuigend bewijs gepubliceerd dat de effectiviteit van deze maatregel bevestigt. 

Tijdens experimenteel onderzoek werden door het verhogen van de ‘cut-in speed’ reducties tot 

ongeveer 90% vastgesteld in het aantal aanvaringsslachtoffers, terwijl het verlies aan 

elektriciteitsproductie doorgaans onder de 1% bleef (EUROBATS, 2012; Arnett et al., 2013; 

Chirotech, 2013). De maatregel heft de effecten niet volledig op (vastgestelde reducties variëren 

van ongeveer 40% tot 90%). Voor het bepalen van risicoperiodes, zijn er ook al automatische 

systemen beschikbaar die gekoppeld zijn aan het verhogen van de cut-in speed (Chirotech, 

2013). 

 



Beknopte Nota. Windturbineproject Zandhoven      

32 

LuNa Lucht en Natuur 

Windturbine WT02 wordt voorzien in een verlaten grasland met natuurlijke opslag van 

ruigtevegetatie en een rietkraag aan de zijde van het Albertkanaal. Het Albertkanaal is ook 

korter dan 200 m gelegen van WT02. Aangezien de windturbine niet verplaatst kan worden, 

wordt ook voor deze WT een stillegmodus voorzien. 

 

De beide windturbines worden tijdens de hierna bepaalde periodes met aanvaringsrisico voor 

vleermuizen stilgelegd, voor zover binnen deze periodes aan volgende voorwaarden wordt 

voldaan (ANB): 

  

 In de periode van 1 april tot en met 31 oktober tijdens de nacht (20 minuten na 

zonsondergang tot 20 minuten voor zonsopgang). Dit is de periode waarin volgens 

onderzoek de meeste slachtoffers vallen; 

 Bij windsnelheden lager dan 6 m/s (21,6 km/u); 

 Bij temperaturen hoger dan 10°C en tijdens de trekperiode (begin september tot 15 

oktober) bij temperaturen hoger dan 6°C; 

 Er is geen zware neerslag (minder dan 5 mm/uur). 
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5 Besluit 
 

Op basis van bovenstaande analyse kunnen we volgende conclusies trekken i.v.m. een 

potentieel windmolenpark te Zandhoven. 

 

De inplantingsplaatsen voor windturbines zijn niet gesitueerd in een habitatrichtlijngebied of 

vogelrichtlijngebied. De afstand tot de dichtst bijgelegen deelgebied van de SBZ ‘Bos en 

heidegebieden ten oosten van Antwerpen (code BE2200018) bedraagt ca. 0,7 km. 

 

Op ca. 0,5 km van de voorziene inplantingsplaats (WT02) is het GEN (Grote Eenheid Natuur) 

“De Kleine Netevallei ten noorden van Lier” (code gebied 329) gelegen. Deze GEN valt in grote 

lijnen samen met de SBZ-H. 

 

Erkende en Vlaamse natuurreservaten liggen op een afstand groter dan 1 km van het 

projectgebied. 

 

Ter hoogte van het projectgebied zijn conform de BWK enkele biologisch waardevolle gebieden 

gelegen. Ter hoogte van WT01 is op relatief korte afstand een eiken-berkenbosje gelegen. Via 

enkele houtkanten bestaande uit zwarte els en zomereik is dit bosje verbonden met het 

grasland waarin WT01 wordt voorzien. In de directe omgeving zijn op korte afstand van WT02 

geen biologisch zeer waardevolle biotopen gelegen. 

 

Gezien de aard van het project zullen de windturbines geen invloed hebben op de habitats 

(grootte en kwaliteit) en de niet-vliegende soorten in de beschermde gebieden. 

 

Het aftoetsen van de mogelijke effecten van de windturbines op het plaatselijke vogelbestand 

werd uitgevoerd aan de hand van een aantal typen trekbewegingen (Vlaamse Risicoatlas, 

INBO). 

 

Het projectgebied is conform de Risicoatlas gelegen binnen de bufferzone van 5 km rond een 

waardevol pleister- en rustgebied voor vogels. De belangrijkste pleister- en rustplaats in de 

omgeving is het waterspaarbekken van Broechem, dat van nationaal belang is voor 

overwinterende eendensoorten. De afstand van het windturbinepark tot het spaarbekken 

bedraagt ca. 2,5 km.  

 

Het waterspaarbekken van Broechem is ook belangrijk als slaapplaats voor vogels, vooral 

meeuwen. Het projectgebied is gelegen binnen de bufferzone van 5 km rond deze slaapplaats. 

 

Het Albertkanaal is ter hoogte van het projectgebied aangeduid als belangrijk voor slaaptrek 

naar het spaarbekken van Broechem. Het betreft hier vooral slaaptrek van meeuwen. 

 

In de omgeving van het projectgebied zijn geen weidevogelgebieden, akkervogelgebieden, 

gebieden met broedkolonies, bijzondere broedvogels aanwezig. Ook is de omgeving van het 

projectgebied niet belangrijk voor voedseltrek en seizoentrek (zie punten 2.3.7 en 2.3.9 

hierboven). 

 

Het meest kritische punt voor avifauna is de slaaptrek van meeuwen die ter hoogte van het 

projectgebied via het Albertkanaal verloopt. De beoogde windturbines zijn gelegen op het 

uiteinde van de zone die is afgebakend als belangrijk voor de slaaptrek van meeuwen naar het 

spaarbekken van Broechem. Het is niet uitgesloten dat de realisatie van de windturbines 

slachtoffers (vooral meeuwen) tot gevolg kan hebben. Het aantal slachtoffers zal wellicht 

beperkt zijn en geen significante invloed hebben op de plaatselijke populaties van de soorten. 

 

Alle vleermuizen zijn conform het Natuurdecreet in Vlaanderen beschermd. Uit de literatuur 

blijkt dat vleermuizen mogelijk ook slachtoffer worden van aanvaring met windturbines. 
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Uit inventarisatiegegevens blijkt dat in de omgeving van het projectgebied een tiental 

vleermuissoorten voorkomen. De grotere omgeving van het projectgebied kan dan ook 

bestempeld worden als belangrijk voor vleermuizen. 

 

Uit een onderzoek van Winkelman (2008) is gebleken dat slechts enkele vleermuissoorten een 

verhoogd risico hebben voor aanvaringen met windturbines Van de vastgestelde soorten 

hebben Laatvlieger en Gewone dwergvleermuis een verhoogd risico voor interactie met de 

windturbines. 

 

Ook de Laatvlieger verplaatst zich via KLE’s naar de verschillende jachtgebieden. De soort is 

vrij zeldzaam en heeft een gemiddeld risico voor aanvaringen met windturbines. Gezien de 

zeldzaamheid van de soort wordt de kans op interactie met de windturbines eerder klein 

ingeschat. 

 

Veel vleermuizen verplaatsen zich in het landschap via KLE’s. Als KLE’s ontbreken wordt het 

landschap al vlug veel minder interessant voor vleermuizen. Als milderende maatregel om 

slachtoffers te voorkomen, wordt voorgesteld om -  indien mogelijk – rond WT01 een zone van 

ca. 50 m rond de windturbine te voorzien waar geen KLE’s (houtkanten) voorkomen. 

 

Voor WT01 kan ook overwogen worden om een systeem te voorzien om de operationaliteit van 

de windturbines aan te passen. 
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