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AANLEIDING 
 
Electrabel N.V. wenst 3 windturbines te bouwen langs de Expresweg N31 in Brugge, en 
heeft hiervoor een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag ingediend.  
 

VRAAGSTELLING 
 
Het Agentschap Ruimte en Erfgoed (West-Vlaanderen) verzoekt het INBO om in kader 
van de vergunningsaanvraag een advies uit te brengen.  
 

TOELICHTING 
 
In dit advies is het geplande project enkel beoordeeld voor het aspect fauna. 
 
Het dichtstbijzijnde vogelrichtlijngebied (Poldercomplex) ligt op een afstand van 
ongeveer 1250 m ten zuidwesten van de geplande windturbines, en enkele VEN gebieden 
zijn op meer dan 2600 m verwijderd van het plangebied. Een habitatrichtlijngebied 
(Polders) ter hoogte van de Blauwe Toren, ligt op ongeveer 550 m ten noordoosten van 
het plangebied (zie verder).   
 
Een pleister- en rustgebied met internationaal belang voor overwinterende kleine 
rietganzen ligt op een minimumafstand van ongeveer 450 m ten zuidwesten van de 
geplande turbine nummer 3 (Everaert et al. 2003). Dit is ook op kaart 4b weergegeven in 
bijlage van de lokalisatienota, maar niet vermeld in de bespreking van het aspect natuur. 
Belangrijke broedgebieden liggen verder op meer dan 1000 m (in het vogelrichtlijngebied 
zelf). Het betreffende pleister- en rustgebied ligt op de rand van het half aaneengesloten 
complex van poldergraslanden in de Oostkustpolders. Deze polders (=vanaf Oostende tot 
Nederlandse grens) vormen tijdens het broedseizoen één van de belangrijkste 
weidevogelgebieden in Vlaanderen en fungeren in de winter- en doortrekperiode als 
internationaal belangrijk pleister- en rustgebied van kleine rietgans en kolgans maar ook 
van o.a. roerdomp, rietgans, smient, slobeend en goudplevier. De graslanden hebben 
een belangrijke functie als (nachtelijk) foerageergebied voor de smient. Vlaanderen heeft 
een grote internationale verantwoordelijkheid voor de instandhouding van de 
overwinteringsgebieden van deze soorten, zeker in geval van de kleine rietgans, zowel in 
de officieel als niet-officieel beschermde ganzengebieden.  
 
Het habitatrichtlijngebied (zie boven) aan de Blauwe Toren bestaat uit voornamelijk 
populieren. In dit gebied komt de wielewaal tot broeden en in de winterperiode is er een 
slaapplaats van een paar honderd aalscholvers (Everaert et al. 2003). 
 
Er kunnen plaatselijke (dagelijkse) vliegbewegingen van vogels voorkomen ter hoogte 
van de geplande windturbines, o.m. van aalscholvers, ganzen, eenden, meeuwen en 
steltlopers. We verwachten echter niet dat het hier om bijzonder grote aantallen zal 
gaan.  
 
We verwachten tijdens de seizoenstrek geen bijzondere stuwtrek (uitzonderlijk grote 
aantallen over kleine oppervlakte) van vogels over het plangebied. Over het voorkomen 
van vleermuizen zijn voor het plangebied geen gedetailleerde gegevens beschikbaar, 
maar we verwachten er geen uitzonderlijke aantallen en/of zeer zeldzame soorten. 
 
De geplande windturbines komen net ten westen van de 2 bestaande rijen van 
windturbines in Brugge. Het INBO heeft gedurende verschillende jaren onderzoek 
verricht naar de effecten van deze windturbines op vogels (Everaert 2008). Op basis van 
dit onderzoek en de overige beschikbare literatuur (zie o.m. Drewitt & Langston 2006; 
Hötker et al. 2006; Hötker 2006; Langston & Pullan 2003; Stewart et al. 2007; 
Winkelman et al. 2008), kunnen we inschatten dat de negatieve impact op vogels en 
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vleermuizen door de 3 huidig geplande windturbines relatief beperkt zal blijven. Voor 
belangrijke ganzengebieden is het doorgaans wel aangeraden om een minimumafstand 
van ongeveer 500 m te behouden (Winkelman et al. 2008). Windturbine nummer 3 staat 
op ongeveer 450 m van een pleister- en rustplaats voor ganzen, waardoor in dit gebied 
mogelijk toch een kleine tot matige verstoring zal optreden.    
 

CONCLUSIE 
 
Er kan verwacht worden dat de aanwezigheid van 3 windturbines langs de Expresweg 
N31 in Brugge op de voorziene plaats een eerder geringe impact zal hebben op de fauna. 
Derhalve geeft het INBO een gunstig advies voor de bouw van deze windturbines. 
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