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Overeenkomst insectvriendelijk inzaaien van de terpen rond de turbines van

de windparken BredeKop en Duikeldam

Kleine rustpunten in een voor dieren minder geschikt gebied, zijn belangrijk als stopplaats in hun

migratie. Deze gebieden zijn te klein om op zichzelf te kunnen uitgroeien. Toch kunnen ze een

cruciale rol spelen in de migratie. Dieren gebruiken deze kleine eilanden om zich te verplaatsen en

nieuwe streken te koloniseren. Op die manier spelen deze eilanden een belangr'rjke rol om de

leefgebieden van dieren met elkaar te verbinden.

Vlinders hebben uiteraard nectarplanten nodíg, Maar ook waardplanten zijn onontbeerlijk' Dit zijn de

inheemse planten die de vlinders gebruiken voor hun voorplanting. Ze leggen er hun eitjes op en de

rupsen voeden zich met deze planten.

Deze overeenkomst beschrijft het doel en de werkwijze waarop zal getracht worden om de

oppervlakte rond de windturbines van de windparken BredeKop (Berlare en Zele) en Duikeldam (Sint-

Gillis-Waas en Vrasene) in te richten voor dagvlinders. Ze bepaalt eveneens het engagement dat

genomen wordt door de diverse ondertekenaars.

Doelstelling

Het doel van dit project is om de terp rcind de turbines en waar mogelijk ook een strook van de

kraanplaats, zodanig in te zaaien en te maaien dat er een interessante vegetatie ontstaat voor

dagvlinders. Deze plekken hebben als doel om een tijdelijke en lokale plek te vormen die belangrijk

kan zijn in de migratievan dagvlinders. Ookvoorfietsers en wandelaars heeftditeen meerwaarde.

Zelfs indien bezoekers niet op de turbinelocatie zelf komen, kunnen ze vanaf de openbare weg mee

genieten van deze variatie in het landschap.

Reikwijdte van het project

De vegetatie en zijn eventuele bezoekers (dagvlinders en andere dieren) kunnen een schakel vormen

als rustplaats bij de migratie. Dit is echter niet het hoofddoelvan de locatie. Het hoofddoel is en blijft

de uitbating van de windturbines. Een gepaste uitbating van de turbines heeft steeds voorrang op de

eventuele natuurwaarde, wat betekent dat:

de veilige uitbating die gericht is op de maximale productie van 100% zuivere windstroom is

bepalend voor het gebruik van het terrein

eventuele schade aan de vegetatie en/of haar bezoekers zal zoveel als mogelijk vermeden

worden, maar kan niet uitgesloten worden (b.v. in verband met werkzaamheden aan de

turbines)
deze vegetatie en bijgevolg ook het ontstane biotoop is per definitie tijdelijk en verdwijnen

bij het beëindigen van de uitbating van de windturbines zonder dat hieruoor enige

compensatie (onder welke vorm dan ook) kan geëist worden.

a

a

a



Engagement van de verschillende ondertekenaars

Fortech bvba en BredeKop bvba, eigendor en uitbater windporken Duikeldom en BredeKop Wind

De eigenaars en uitbaters van de Duikeldam en BredeKop windturbines, Fortech bvba en BredeKop

Wind bvba, overleggen met de overige ondertekenaars voor het bepalen van volgende elementen:

. de gewenste mengeling voor het inzaaien van de beoogde oppervlaktes

o de gewenste maaitijdstippen
De uitbaters van de windturbines financieren het inzaaien en maaien van de beoogde oppervlaktes

De uitbaters zullen toegang tot het terrein verschaffen aan de medewerkers van de werkgroep

Dagvlínders en anderen die betrokken zijn bij dit project. Elk bezoek moet wel vooraf aangevraagd

worden aan de uitbater.

De uitbater informeert alle betrokken landeigenaars en pachters over de doelstelling en reikwijdte

van dit project.

Wase WÍnd cvba

Wase Wind cvba ondersteunt de windprojecten Duikeldam en BredeKop en levert de zuivere

windstroom aan coöperanten in het Waas- en Scheldeland. Wase Wind cvba communiceert over de

windprojecten en ook over dit project ivm tijdelijke insectvriendelijke biotoop voor insecten'

Werkgroep Dagvlinders

De werkgroep geeft advies in verband met het gewenste zaadmengsel en de wijze van maaien. De

werkgroep zal de ontwikkeling van de begroeiing en zijn bezoekers opvolgen en de resultaten samen

met de uitbater van het windpark rapporteren.

De werkgroep zorgt eveneens voor de verspreiding van de informatie over dit project

Regionaal landschøp Schelde - Durme vzw

Het Regionaal landschap Schelde - Durme ondersteunt het project met praktische informatie en

begeleiding. Het Regionaal landschap Schelde - Durme neemt informatie over dit project ook op in

haar communicatiekanalen.
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