Advies betreffende het bouwen van 4 windturbines langs
de E40 in Nevele, met betrekking tot een
mogelijke impact op de fauna.
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AANLEIDING
Storm Management N.V. wenst 4 windturbines te bouwen langs de E40 in Nevele, en
heeft hiervoor een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag ingediend.

VRAAGSTELLING
Het Agentschap Ruimte en Erfgoed (Oost-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.
Op een minimumafstand van ongeveer 250 m ten westen van de geplande windturbine
nummer 1, ligt een uitloper van natuurgebied (gewestplan) met enkele verspreide kleine
bossen. Het dichtstbijzijnde VEN gebied, bestaande uit voornamelijk bos en de
Kraenepoel waterplas, ligt op een afstand van meer dan 1600 m tot de geplande
turbines. Dit VEN gebied heeft bijkomend ook een bescherming als habitatrichtlijngebied,
en een gedeelte ervan (Kraenepoel) is natuurreservaat in eigendom van het Agentschap
voor Natuur en Bos (ANB). De Kraenepoel waterplas ligt op een minimumafstand van
2500 m tot de geplande turbines, en heeft een belangrijke functie als pleister- en
rustgebied voor watervogels (Everaert et al. 2003).
De geplande turbine nummer 4, komt op een minimumafstand van ongeveer 300 m tot
het erkend natuurreservaat ‘Oude Kalevallei’ aan de oostkant van het kanaal. Dit
reservaat is in beheer door Natuurpunt vzw, en bestaat uit ecologisch waardevolle
grachten en natte weilanden.
Voor zover bekend zijn er geen bijzonder belangrijke plaatselijke (dagelijkse) en
seizoensgebonden vliegbewegingen van vogels of vleermuizen ter hoogte van de
geplande windturbines. Op een voldoende grote afstand zijn er wel belangrijke
plaatselijke trekroutes van vogels tussen de Kraenepoel en Bourgoyen-Ossemeersen
en/of de spaarbekkens van Kluizen, en deels langs de waterlopen (Everaert et al. 2003;
Everaert 2009).
De geplande turbine nummer 4, zal relatief gezien nog de grootste potentieel negatieve
impact kunnen veroorzaken op vogels en vleermuizen omwille van de nabijheid van het
kanaal en erkend natuurreservaat. 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 echter inschatten dat de
negatieve impact van alle geplande windturbines op vogels en vleermuizen relatief
beperkt zal blijven.

CONCLUSIE
Er kan verwacht worden dat de aanwezigheid van 4 windturbines langs de E40 in Nevele
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. De potentiële impact
op natuur kan wel verminderd worden als turbine nummer 4 wat verder westelijk zou
verschoven worden op een grotere afstand tot het kanaal en erkend natuurreservaat.
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