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Bouw van windturbines aan knooppunt E40/A10 in Jabbeke.  
Richtinggevend advies met betrekking tot de effecten op vogels. 
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Geachte, 
 
Betreffende uw vraag naar de mogelijkheden tot inplanting van windturbines rond de 
verkeerswisselaar in Jabbeke, kunnen we op basis van de beschikbare gegevens het volgende 
vermelden. 
Voor een gedetailleerde beschrijving van de referentiesituatie en mogelijke effecten op vogels door 
windturbines thv. de verkeerswisselaar in Jabbeke, verwijzen we naar het advies IN.A.2005.83 
(30/08/2005) voor een kleinere zoekzone net ten noorden van de verkeerswisselaar (advies werd u 
reeds eerder verzonden). De perimeter van de nog steeds belangrijke ganzengebieden in de 
omgeving, inclusief een richtinggevende 600m buffer, is weergegeven in Figuur 1. De belangrijkste 
percelen voor pleisterende Kolganzen en Kleine Rietganzen binnen de 3 dichtstbijzijnde 
ganzengebieden, komen goed overeen met de afbakening van Vogelrichtlijngebied binnen die 
gebieden (meer noordelijke ganzengebieden zijn ook van internationaal belang maar daarin werd tot 
nu toe nog geen Vogelrichtlijngebied afgebakend).  
 

In toepassing van o.m. de Omzendbrief EME/2006/01-RO/2006/02, raden we aan om in eerste 
instantie de mogelijkheid voor het inplanten van windturbines te onderzoeken in de lichtgroene 
zoekzone (Figuur 1), die ongeveer overeenkomt met een 600m buffer rond het Vogelrichtlijngebied 
en/of voldoende afstand tot belangrijke trekroutes. Op die manier zal mogelijke verstoring en 
aanvaring (ganzen, eenden, e.a.) zoveel mogelijk vermeden worden.  
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In tweede instantie kan de gele zoekzone en directe omgeving bekeken worden (Figuur 1), die 
ongeveer overeenkomt met een 400m buffer rond het Vogelrichtlijngebied (grootste verstoring op 
ganzen), maar daarvoor is zeker nog een grondige analyse inzake de impact op vogels noodzakelijk.   
 

Op basis van de beschikbare gegevens en in toepassing van de Omzendbrief, raden we voorlopig af 
om verder westelijk van de mogelijke zoekzones (Figuur 1) windturbines te plaatsen, omwille van de 
grote kans op verstoring en/of aanvaring.  
We raden ook aan om verdere plannen te bespreken met de provincie West-Vlaanderen, die recent 
nog een beleidsvisie opmaakte voor windturbineparken in de provincie. 
 

 
Figuur 1. Zoekzones voor windturbines (mogelijk voor windturbines, of nader onderzoek noodzakelijk). De bruine 

en rode lijnen zijn resp. lokale (dagelijkse) vliegbewegingen van resp. eenden+ganzen en meeuwen. 
 
 
 
 

Hoogachtend, 
  
 
                      
        
 
 
Jurgen Tack, 
Administrateur-generaal 


