Rij van knooppunt 93 even naar de brug over de expresweg: je
staat midden in het windlandschap. Je krijgt er niet alleen een
goed zicht op de windturbines, maar ook op een aantal andere
belangrijke elementen van de energietransitie. Wind is niet alleen
een onuitputbare energiebron, maar het is in Vlaanderen ook volop
beschikbaar. Door wind te oogsten, worden we onafhankelijker
van het buitenland. Als de wind gaat waaien en de windturbines
draaien, produceren ze volop elektriciteit. Tijdens de productie
van die stroom komen er geen broeikasgassen vrij. De elektriciteit
geraakt tot bij de verbruikers door de windturbines aan te
sluiten op een nabijgelegen hoogspanningsonderstation. Je ziet
hier naast de brug de hoogspanningssite van Eeklo-Noord. De
hoogspanningsleidingen verbinden de onderstations met elkaar
en zorgen ervoor dat de elektriciteit over heel het land verdeeld
wordt. De hoogspanningsleiding door het westelijke deel van het
windlandschap komt helemaal vanuit Zeebrugge: de Stevin Lijn.
Deze brengt de elektriciteit van de windturbines op zee aan land.
Wist je dat onder impuls van de Provincie Oost-Vlaanderen en
naar aanleiding van het windlandschap, de transmissienetbeheerder
Elia het onderstation van Eeklo-Noord stevig versterkt heeft?
Op die manier kon de stroomproductie van dit windlandschap vlot
onthaald worden. Het zorgde ook voor extra plaats op het net voor
bijvoorbeeld grote zonnepanelen projecten.

Over het windlandschap

Ervaar het windlandschap
vanop de fiets

Er valt veel wind te oogsten in het noorden van het
Meetjesland. De streek telde vroeger meer dan 800
houten molens. In de plaats daarvan verschenen moderne
windturbines die ons van groene elektriciteit voorzien.
De Provincie Oost-Vlaanderen heeft hard gewerkt om
ervoor te zorgen dat deze een goede plek kregen in
het landschap. Samen met de uitbaters zorgde ze ook
voor heel wat bonussen – zoals een omgevingsfonds,
participatiemogelijkheden, een meldpunt en deze fietsroute.
Meer info via www.oost-vlaanderen.be/windlandschap-emk

Contact
Provincie Oost-Vlaanderen
Dienst Ruimtelijke Planning
energielandschap@oost-vlaanderen.be
09 267 75 61
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I Stroom op zee, te land... en door de lucht!
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H Door de bomen de wind niet zien
Vlak bij de picknickplaats zijn de windturbines nog net te zien voor
ze achter de bomen verdwijnen. Vanaf punt I kan je de windturbines
weer bezichtigen.
Wist je dat bomen en struiken het zicht op windturbines beperken?
Door het perspectief kunnen de 100 meter hoge turbines verdwijnen
achter een boom van enkele meters hoog. Kijk zelf maar.

Windlandschap
Eeklo – Maldegem–
Kaprijke – Sint-Laureins
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G Celiebrug
Als je heel goed kijkt, kan je vanaf de Celiebrug nog net de
windturbines bij Kaprijke zien. Op dit punt zie je de meest oostelijke
en westelijke turbines van het windlandschap.
Wist je dat er veel verschillende soorten windturbines in het
windlandschap staan? Ze variëren in tiphoogte, rotordiameter
en dus ook productie.
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B In de ban van de windturbine
Op dit punt fiets je bijna onder een windturbine. Nergens anders kom
je er zo dicht bij!
Wist je dat onder bepaalde atmosferische omstandigheden er op
de windturbines ijsvorming kan plaatsvinden? De windturbines
zijn daarom verplicht uitgerust met een ijsdetectiesysteem dat de
turbine automatisch stillegt bij ijsvorming. Door het toepassen
van bladverwarming vermindert de ijsvorming en kan het alsnog
gevormde ijs sneller verwijderd worden. De windturbine wordt pas
terug opgestart als de weersomstandigheden het toelaten én nadat
is nagegaan of alle ijs van de wieken is verwijderd. Hoe dan ook is het
af te raden om bij winterse temperaturen onder de windturbines te
lopen en te fietsen.
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C Fietsbrug N49
Je staat hier midden in het windlandschap met een goed zicht op zijn
volledige omvang. Wanneer alles klaar is, zullen meer dan 35 grote
windturbines hernieuwbare elektriciteit produceren voor ongeveer
50 000 gezinnen. Houd natuurlijk wel rekening met andere fietsers
als je even stilstaat om dit energielandschap van de toekomst te
bewonderen.
Wist je dat tot 2015 er ‘maar’ 11 windturbines langs de N49 stonden?

D Westermolen
Te midden van alle moderne windturbines zien we hier nog een oude
molen: de Westermolen. De molen stamt uit 1785 maar is dankzij
verschillende restauraties vandaag nog actief.
Wist je dat windturbines, net als sommige molens vroeger, zich
steeds draaien met hun neus in de wind en wieken loodrecht op de
windrichting? In dit windlandschap hoef je je nooit af te vragen van
waar de wind komt, dat vertellen de windturbines je wel.

E Windlandschap in zicht
Hier aan het Schipdonkkanaal heb je een goed zicht op de
allereerste windturbines van de streek. In 1999 stelde de stad Eeklo
een aantal van haar gronden ter beschikking voor de ontwikkeling
van windturbines. Deze moesten wel aan een aantal voorwaarden
voldoen: een uitgebreide communicatiecampagne, burgerparticipatie
en creatie van lokale meerwaarde. Klinkt bekend? Deze aanpak
inspireerde de Provincie voor het windlandschap aan de expresweg!
Eeklo staat bekend als eigenzinnig, energiek en echt.
Wist je dat Eeklo pionier en koploper is in de Provincie
Oost-Vlaanderen op vlak van hernieuwbare en duurzame energie?
www.eeklo.be/hernieuwbare-energie.

Deze kaart is geldig tot 31 december 2024. Het fietsnetwerk Meetjesland wordt begin 2025 herwerkt.

Dit is het ideale startpunt voor je fietstocht door het windlandschap.
Bezoek zeker eens de hoeve. De hoeve wordt al sedert de 13e eeuw
uitgebaat. In 1736 trok de familie Huysman er in, vandaar haar
naam. Door de eeuwen heen kwamen landbouwers kijken naar de
vooruitstrevende technieken die de Huysmanfamilie toepaste. Nu
is de hoeve eigendom van de Provincie Oost-Vlaanderen en een
toeristisch onthaalpunt voor het Meetjesland. Vandaag bouwt de
Provincie hier aan een hernieuwbaar verwarmingssysteem op basis
van houtsnippers verkregen uit onderhoud van houtkanten in de
omgeving. Of hoe de Huysmanhoeve opnieuw inspireert!

F Ssstille wieken
Hier staat een windturbine al op redelijke afstand van de snelweg.
Je kan goed horen hoeveel geluid de turbine maakt als je er bijna
onder staat. Als het waait tenminste.
Wist je dat we bij de natuur afkijken hoe windturbines nog
efficiënter worden? Door ‘uilenveren’ op de uiteinden van
de wieken te plaatsen worden ze net wat stiller en
productiever. Kijk eens goed bij welke
turbines je er ziet!

