Advies betreffende het bouwen van 13 windturbines
langs de E40 in Veurne, met betrekking tot een
mogelijke impact op de fauna.
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AANLEIDING
Electrabel N.V. wenst 13 windturbines te bouwen langs de E40 in Veurne, 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.
In 2007 heeft het INBO op vraag van Electrabel een richtinggevend advies opgemaakt
voor de mogelijke inplanting van windturbines in een zoekzone ten zuiden van de E40 in
Veurne (Everaert 2007). Dit advies zit als bijlage bij de vergunningsaanvraag. Op basis
van de beschikbare gegevens, kunnen we stellen dat de inhoud en conclusies uit dit
eerder advies nog steeds van kracht zijn. Voor een gedetailleerde beschrijving van de
mogelijke impact, verwijzen we dan ook naar dat advies.
Concreet voor de huidige aanvraag, kunnen we als aanvulling op het richtinggevend
advies van Everaert (2007) nog het volgende melden.
In de nabijheid kunnen we ten noorden van de geplande windturbines 1-6 relatief gezien
nog de grootste aantallen pleisterende en rustende vogels verwachten, meerbepaald tot
een paar honderd overwinterende en doortrekkende kieviten, wulpen en goudplevieren.
Het gaat hier om een regionaal belangrijk pleistergebied op de weilanden en akkers ten
noorden van de E40 ter hoogte van Pistelhoek, op meer dan 600 m ten noorden van de
geplande windturbines (Everaert et al. 2003). Op ongeveer 1000 m ten noorden van
deze windturbines is er tijdens de winter- en doortrekperiode soms ook een slaapplaats
van ongeveer 400 wulpen, waarbij de meeste vogels ’s avonds komen aangevlogen
vanuit noordelijke en westelijke richtingen (D’Hert 2010). In vergelijking met de rest van
het plangebied, werd reeds in Everaert (2007) vermeld dat in de zone van de huidig
geplande turbines 1-6 naar verwachting nog de grootste impact kan optreden (klein tot
matig regionale impact) maar dat deze impact nog aanvaardbaar zou blijven omwille van
de voldoende grote afstand en wellicht niet al te grote aantallen dagelijkse
vliegbewegingen.
Een deel van de eenden die overdag op de decantatiebekkens van de oude suikerfabriek
in Veurne verblijven (Everaert et al. 2003; Everaert 2007), kunnen tijdens de avond en
nacht mogelijk de geplande lijnopstelling van windturbines kruisen om te gaan
foerageren op akkers en weilanden ten zuiden van de E40. Er zijn geen gedetailleerde
gegevens beschikbaar over deze eventuele voedseltrek vanuit de decantatiebekkens (en
terug), maar vermoedelijk is deze lokale trek beperkt en/of sterk verspreid naar
verschillende richtingen (D’Hert 2010). Indien er toch enige voedseltrek zou voorkomen,
kan de vrij grote ruimte tussen turbines 5 en 6 (1000 m), turbines 7 en 8 (900 m) en
turbines 9 en 10 (800 m) bovendien voor een veiligere trekcorridor zorgen in vergelijking
met een meer gesloten lijnopstelling.
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 13 windturbines langs de E40 in
Veurne 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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