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Geachte, 
 
Aan de hand van de gegevens waarover we momenteel beschikken, en in toepassing van de nieuwe 
Omzendbrief EME/2006/01–RO/2006/02, kunnen we het volgende vermelden. Dit advies bevat geen 
detailstudie van de mogelijke negatieve impact. 
 

Net ten noorden van de geplande windturbinelocatie (Figuur 1) liggen 2 kleine percelen die in het 
gewestplan zijn aangeduid als natuurgebied. Het betreft geen VEN gebied (Vlaams Ecologisch 
Netwerk). Deze gebiedjes bestaan grotendeels uit bos. Volgens de informatie uit de Vlaamse 
Broedvogelatlas (2000-2002) komen daar geen bijzondere broedvogels voor. Er liggen geen andere 
specifiek beschermde gebieden in de directe omgeving.  
 

 
Figuur 1. Geplande windturbinelocatie in industriegebied Zaubeek. 

 



 

 
In de nabijheid van de locatie zijn geen bijzonder vogelrijke gebieden gesitueerd. Op ongeveer 1400m 
ten noordoosten van het industriegebied ligt wel een kleine waterplas die vooral gedurende de 
doortrek- en winterperiodes van klein regionaal belang is voor watervogels (maximumaantal van o.a. 
116  Wilde Eenden).  
Voor zover bekend zijn er geen belangrijke plaatselijke (dagelijkse) en seizoenale vliegbewegingen 
van vogels of vleermuizen over de geplande locatie. Er zijn ook geen indicaties dat dit wel het geval 
kan zijn. Langs de Leie, op ongeveer 3400 m ten noordwesten van de geplande locatie, komt wel 
relatief veel seizoenale vogeltrek voor. 
 
Mede op basis van de beschikbare kennis inzake de mogelijke effecten van windturbines, zijn er voor 
de geplande locatie geen indicaties van een belangrijke negatieve impact op de fauna. 
 
 
 
 

Hoogachtend,  
                             
 
 
 
 
Jurgen Tack,                                                                              
Administrateur-generaal                                                             


