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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.
De 2 geplande windturbines zouden worden geplaatst in het industriegebied ten noorden van Aalter,
net ten zuiden van het kanaal Gent-Oostende, met indicatieve coördinaten 85850/200200 en
85700/199700.
Er bevinden zich geen officiële Vogel- en Habitatrichtlijngebieden, natuurgebieden of andere specifiek
beschermde gebieden in de directe omgeving van de geplande windturbinelocatie. Het dichtstbijzijnde
kleine natuurgebied (nabij Vrekkem) ligt op ongeveer 1500 m ten NO van de locatie. Een smalle
strook natuurgebied langs de Oude Vaart ligt op ongeveer 2000 m ten westen, en een
Habitatrichtlijngebied en natuurgebied thv. Koningsbos ligt op ongeveer 2100 m ten N. Het gebied in
en rond de waterplas Kraenepoel, op ongeveer 3600 m ten ZZO, is ook Habitatrichtlijngebied
natuurgebied.
In de directe nabijheid van de locatie zijn geen bijzonder vogelrijke gebieden gesitueerd, waardoor
verstoring op belangrijke (aantallen) vogels beperkt of onbestaande zal zijn. Het dichtsbijgelegen
belangrijke vogelconcentratiegebied Kraenepoel (3600 m ten ZZO, zie boven) is een nationaal
belangrijk pleister- en rustgebied voor o.m. watervogels, met vastgestelde maximumaantallen van

Krakeend (110), Kuifeend (105), Slobeend (100), Smient (60), Tafeleend (630), Wilde Eend (1800),
Meerkoet (950), e.a. (geg. Vogelatlas windturbines INBO & database watervogeltellingen).
Voor zover bekend zijn er geen belangrijke plaatselijke (dagelijkse) en seizoenale vliegbewegingen
van vogels of vleermuizen over de geplande windturbinelocatie. We hebben ook geen indicaties dat
dit wel het geval kan zijn. Het aanvaringsaspect zou daardoor ook beperkt moeten blijven.
Op basis van de beschikbare gegevens verwachten we niet dat er vermijdbare schade zal ontstaan
aan de fauna (vogels/vleermuizen), of onvermijdbare en onherstelbare schade aan de fauna in een
Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN), of een betekenisvolle aantasting van de fauna in een speciale
beschermingszone. We verstrekken bijgevolg voor het aspect fauna een positief advies.
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