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AANLEIDING 
 
Westwinds b.v.b.a wenst 2 windturbines te bouwen langs de Stavelestraat in Alveringem, 
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. 
 
Er bevinden zich geen vogel- en habitatrichtlijngebieden, VEN gebieden of andere 
specifiek beschermde gebieden in de directe omgeving van de geplande 
windturbinelocatie.  
 

In de directe nabijheid zijn er ook geen bijzonder vogelrijke gebieden gesitueerd, en zeer 
waarschijnlijk ook geen zeldzame en/of grote aantallen vleermuizen (Everaert et al. 
2003). Tijdens de inventarisatieperiode (2000-2002) voor de Vlaamse broedvogelatlas, 
werd telkens één territorium van veldleeuwerik en grauwe gors vastgesteld in een zone 
van 300 m rond de geplande windturbines (Vermeersch et al. 2004). Het gebied heeft 
echter geen uitzonderlijke waarde voor vogels. De windturbines worden ingepland in 
landschappelijk waardevol agrarisch gebied (gewestplan). Dit open gebied heeft zeker 
nog een landschapsecologische waarde. 
 

Op basis van de 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 van de geplande windturbines op 
vogels en vleermuizen relatief beperkt zal blijven. 
 

CONCLUSIE 
 
Er kan verwacht worden dat de aanwezigheid van 2 windturbines in Alveringem 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. Vanuit een 
landschapsecologische visie is dit plangebied een minder goede keuze. 
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