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AANLEIDING 
 
Electrawinds NV wil 5 windturbines plaatsen in het industriegebied te Menen. 
 

 

VRAAGSTELLING 
 
De Bestendige Deputatie van de provincie vraagt hierover om advies bij het INBO.  
 

 

TOELICHTING 
 
Aan de hand van de gegevens waarover we momenteel beschikken, en in toepassing van 
o.m. de Omzendbrief EME/2006/01–RO/2006/02, kunnen we het volgende vermelden. 
 
Enkele gebieden van het Vlaams Ecologische Netwerk (VEN) langs de Leie, komen tot op 
een minimumafstand van ongeveer 2900m ten oosten van de geplande 
windturbinelocatie. Het dichtstbijzijnde erkend natuurreservaat ligt op ongeveer 1900m 
ten oosten (Figuur 1). 
 

We verwachten geen grote aantallen pleisterende of rustende watervogels op de Leie ter 
hoogte van de geplande locatie. Verder oostelijk langs de Leie, kunnen tijdens in de 
winterperiode verspreid nog tot een paar honderd eenden voorkomen, waaronder vooral 
Wilde Eenden en enkele tientallen Kuif- en Tafeleenden.  
 

Er zijn momenteel geen indicaties van belangrijke plaatselijke vliegbewegingen van 
vleermuizen over het industriegebied.  
 

 
Figuur 1. Geplande windturbines, met aanduiding van beschermde natuurgebieden en gegevens  

uit de beleidsondersteunende INBO vogelatlas. Bij de slaaptrek en seizoenstrek is enkel de  
centrale lijn weergegeven, de vogels vliegen in werkelijkheid in een bredere corridor. 
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Langs de Leie en omgeving vliegen vooral tijdens de winterperiode dagelijks 
verschillende honderden tot een paar duizend meeuwen (vooral Kokmeeuw en 
Stormmeeuw). ’s Avonds vliegen ze in oostelijke richting naar de slaapplaats in 
Harelbeke, en ’s morgens terug in de andere richting. In de beleidsondersteunende INBO 
vogelatlas is deze slaaptrekroute enkel nog ten oosten van de geplande locatie 
weergegeven (Figuur 1), maar de vogels komen ’s avonds langs de Leie en omgeving 
vanuit het zuidwesten aangevlogen, dus ook ter hoogte van de windturbines zullen 
meeuwen overvliegen. Hoe verder van de slaapplaats in Harelbeke, hoe minder 
geconcentreerd deze lokale trek zal zijn. Er zijn geen gedetailleerde tellingen beschikbaar 
op de locatie, maar we schatten in dat vooral ter hoogte van de 2 meest oostelijk 
geplande windturbines (dichtst bij de Leie) per dag nog 1000-2000 meeuwen kunnen 
passeren. Wellicht is dit vooral ten zuiden van de turbines, maar een deel zal zeker 
tussen de turbines doorvliegen met een aanvaringskans tot gevolg. Rekening houdend 
met een uitwijkpercentage van 25 tot maximaal 50% (=barrièrewerking op grote afstand 
na het plaatsen van de turbines; Everaert 2008, Winkelman et al. 2008), kunnen we 
inschatten dat er ongeveer 25-50 meeuwen in aanvaring kunnen komen met deze 
windturbines gedurende een volledige winterperiode. Een dergelijk aantal zou nog net 
aanvaardbaar zijn voor de betreffende soorten. 
 
Verder dient ook bemerkt te worden dat de Leie en directe omgeving vooral tijdens het 
najaar als een belangrijke vogeltrekroute fungeert voor seizoenale trekvogels. Het gaat 
hierbij om reigers, Lepelaars, Aalscholvers, Grauwe Ganzen, roofvogels, steltlopers, 
zangvogels, enz. Ter hoogte van de geplande windturbines, zijn geen tellingen 
beschikbaar. In figuur 1 (vogelatlas) is de seizoenstrek niet verder zuidelijk aangeduid. 
De weergegeven lijn geeft hier ook niet exact de belangrijkste trekcorridor weer, maar 
we vermoeden wel dat de grootste aantallen ter hoogte van de geplande windturbines 
vooral ten zuiden van de Leie passeren waardoor de effecten van het windpark nog 
aanvaardbaar zouden blijven.  
 

 

CONCLUSIE 
 
We verwachten dat eventuele negatieve effecten van de geplande windturbines relatief 
beperkt zullen blijven, en verstrekken voor het aspect fauna een positief advies. Indien 
de 2 meest oostelijke turbines op iets grotere afstand van de Leie worden ingepland, zou 
de potentieel negatieve impact op de lokale meeuwentrek en seizoenstrek wel minder 
zijn. Een tijdelijke monitoring van die 2 turbines is aangeraden, waarbij gedurende 
enkele weken in de winterperiode en tijdens de seizoenstrek onder de turbines naar 
aanvaringsslachtoffers moet worden gezocht.  
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