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1 INLEIDING  

1.1 ALGEMEEN 

Bij de definitieve goedkeuring van de herziening van het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (PRS) van Oost-Vlaanderen ( m.b. 25 augustus 2009) is 

een richtingbepalend beleidskader opgenomen voor de inplanting van windturbines binnen de provincie Oost-Vlaanderen. In dit Provinciaal 

Beleidskader Windturbines (PBW) zijn concentratiezones bepaald waar de inplanting van midden- en grootschalige windturbines mogelijk zijn. De 

gebieden buiten deze concentratiezones moeten gevrijwaard blijven van windturbines. Delen van de gemeente Eeklo, Maldegem, Kaprijke en Sint-

Laureins zijn opgenomen in een concentratiezone.  

 

Binnen deze concentratiezones dient de inplanting van windturbines verder onderzocht worden. Hiervoor werd in 2011 gestart met de opmaak van 

een ruimtelijke visie voor de concentratiezone Maldegem-Eeklo. Aan de hand van een aantal scenario’s werd onderzocht hoe windturbines het best 

ingeplant kunnen worden in de concentratiezone. De ruimtelijke visie voor de concentratiezone leidde tot een lijnopstelling van windturbines langs de 

N49.  

 

Aan de hand van een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP of provinciaal RUP) wordt de ruimtelijke visie juridisch vastgelegd. Hierdoor 

ontstaat duidelijkheid en zekerheid op welke plaatsen en onder welke voorwaarden windturbines kunnen toegelaten worden en waar geen 

windturbines worden toegestaan. Aan het RUP wordt de opmaak van een plan-MER gekoppeld die de effecten van het RUP op het milieu onderzoekt.  

 

De deputatie heeft bovendien beslist om te starten met de opmaak van provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen (PRUPS's) voor de landschappelijke 

rustzones die complementair zijn aan de concentratiegebieden. Deze omvatten ondermeer het PRUP 'Landschappelijke rustzone Meetjesland'. De 

opmaak van dit PRUP is voorzien voor 2014. 
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1.2 WAT IS EEN RUP? 

De wetgeving m.b.t ruimtelijke ordening wordt vastgelegd in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO, 1 september 2009 en latere 

wijzigingen). De inrichting van een gebied gebeurt in 3 stappen: 

 

1. Een ruimtelijk structuurplan is een beleidsdocument dat het kader aangeeft voor de gewenste ruimtelijke structuur. Het geeft een lange termijn 

visie op de ruimtelijk ontwikkeling van het gebied in kwestie. 

2. Een ruimtelijk uitvoeringsplan geeft uitvoering aan een ruimtelijk structuurplan. Het heeft een verordenende waarde voor alle 

overheidsbeslissingen en legt voor de percelen die in het plan opgenomen zijn onder meer vast: 

 welke activiteiten er mogen plaatsvinden; 

 waar al dan niet mag worden gebouwd en aan welke stedenbouwkundige voorschriften gebouwen en constructies in een bepaalde zone 

moet voldoen; 

 hoe een bepaald gebied ingericht en beheerd moet worden.  

3. De bewoners, bedrijven en instanties geven het beleid een concrete uitwerking. Er wordt een aanvraag ingediend voor een stedenbouwkundige 

vergunning die getoetst wordt aan de geldende bestemming en stedenbouwkundige voorschriften van het RUP. Bij het ontbreken van een RUP 

geldt het gewestplan of een plan van aanleg.  

Ruimtelijke structuurplannen en uitvoeringsplannen worden opgesteld op 3 beleidsniveaus met name door het Vlaams Gewest, door de provincies en 

door de gemeenten. 

 

Een ruimtelijk uitvoeringsplan dient cfr. art. 2.2.2 van de VCRO te bestaan uit volgende elementen: 

 een grafisch plan dat aangeeft voor welk gebied het plan van toepassing is; 

 de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften inzake de bestemming, de inrichting en/of het beheer; 

 een weergave van de feitelijke en juridische toestand; 

 de relatie met het ruimtelijk structuurplan waarvan het een uitvoering is; 

 in voorkomend geval, een zo mogelijk limitatieve opgave van de voorschriften die strijdig zijn met het ruimtelijk uitvoeringsplan en die 

opgeheven worden; 

 in voorkomend geval, het planmilieueffectenrapport en de passende beoordeling; 

 in voorkomend geval, een register, al dan niet grafisch, van de percelen waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding 

kan geven tot een planschadevergoeding. 
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1.3 LEESWIJZER 

Het RUP werd opgesteld cfr. de richtlijnen zoals beschreven in de VCRO. Hoofdstuk 1 is een inleidend hoofdstuk. In hoofdstuk 2 wordt een uitvoerige 

beschrijving gegeven van de reeds genomen initiatieven. Dit is van belang om het RUP te kunnen situeren in de volledige beleidscontext en geeft 

eveneens de aanleiding aan waarom het RUP dient opgemaakt te worden. Vanaf hoofdstuk 3 wordt dieper ingegaan op de concrete inhoud van het 

RUP. Het betreft een situering van het RUP (hoofdstuk 3), de planologische context van het plangebied (hoofdstuk 4) en de juridische context van het 

RUP (hoofdstuk 5). In hoofdstuk 6 wordt dieper ingegaan hoe de ruimtelijke visie (zie 2.2) concreet vertaald wordt in het grafisch plan en de 

voorschriften. Vanaf hoofdstuk 7 volgen een aantal technische aanvullingen bij het RUP. Het betreft de conclusies van het plan-MER , de watertoets, 

een ruimtebalans, een register met bestemmingswijzigingen en een opsomming van op te heffen voorschriften. De stedenbouwkundige voorschriften 

vormen een aparte bundel bij deze toelichtingsnota. Bij het RUP horen ook een plan met de bestaande toestand, een plan met de juridische toestand 

en een grafisch plan met bestemmingen.  
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1.4 PLANPROCES 

De start van het planproces ligt nog voor de procedure tot RUP met de opmaak van een ruimtelijke visie tot inplanting van grootschalige windturbines 

in de concentratiezone Eeklo – Maldegem. Onderstaand is een beknopt overzicht van het reeds gevoerde planproces met de 

communicatiemomenten en betrokken actoren weergegeven: 

 

 

 

 

Fase in proces Doelgroep Timing Omschrijving

Analyse en visievorming projectteam jun/11 opmaak landschapsstudie

projectteam sep/11 "

projectteam dec/11 "

bil. overleg gemeentebesturen feb/12 "

stuurgroep mrt/12 "

Draagvlak infomomenten apr/12 infovergaderingen over de landschapsstudie + enquête

provincieraad jun/12 vraag om onderzoek uit te breiden

Milieuonderzoek projectteam jan/13 milieuonderzoek en HE-scan

projectteam feb/13 "

bil. overleg gemeentebesturen feb/13 "

windsector mrt/13 "

windsector mei/13 "

Beslissingsmoment provincieraad apr/13 keuze van voorkeursscenario

Draagvlak infomomenten mei/13 infovergadering i.f.v. publieke consultatie van planMER

Ontwerpfase RUP plenaire vergadernig mei/13 RUP en planMER

richtlijnenvergadering jun/13 "

windsector okt/13 "

projectteam nov/13 "

Beslissingsmoment provincieraad dec/13 voorlopige vaststelling van RUP

Draagvlak infomomenten feb/14 infomarkten i.f.v. openbaar onderzoek RUP
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Overzicht van alle actoren in het (plan)proces 

Besturen 

 Betrokken gemeenten 

 Aangrenzende gemeenten en provincies 

Administraties  

 Ruimte Vlaanderen 

 Onroerend Erfgoed 

 Vlaams Energieagentschap  (VEA) 

 Agentschap Natuur en Bos (ANB) 

 Duurzame Landbouwontwikkeling (DLO) 

 Agentschap Ondernemen (AO) 

 LNE dienst Mer en dient RVR 

 AWV 

 W&Z  

 Belgocontrol 

 Defensie 

 Elia 

 Eandis 

 INBO 

 VWEA 

 Toerisme Vlaanderen 

 Interdepartementale windwerkgroep 

 Provinciale diensten milieu  

 POM Oost-Vlaanderen 

 

 

Middenveld 

 BBL, Natuurpunt 

 Boerenbond, ABS 

 Unizo/Voka 

 ACV, ABVV, ACLVB 

 Vereniging voor Ruimtelijke Planning 

 Toerisme Oost-Vlaanderen 

 Streekplatform Meetjesland 

 Natuur en landschap Meetjesland 

 Regionaal landschap Meetjesland 

Experten en waarnemers 

 Kabinet Muyters 

 Kabinet Van den Bossche 

 Kabinet Schauvlieghe 

 Kabinet De Buck 

 Kabinet Hertog 

 Kabinet Dauwe 

 Expert universiteiten en hogescholen 

Actiecomités 

 Leefbare Wind (Maldegem) 

 vzw Molenslag (Sint-Lievens-Houtem) 

 Beter Nevele (Nevele) 

 Steenakker geen Windakker (Gent) 

Windsector 

 alle windbedrijven (uitnodiging via VWEA) 
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2 DOELSTELLING VAN HET RUP 

2.1 RUIMTE SCHEPPEN VOOR WINDENERGIE 

Bij de opname van het Provinciaal Beleidskader Windturbines als addendum in het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Oost-Vlaanderen op 25 

augustus 2009 is de aanzet gegeven tot het verder uitwerken van een inplantingsbeleid voor windturbines. Hiermee wil de Provincie aangeven dat ze 

belangrijke aandacht wil geven aan de mogelijkheden tot het opwekken van hernieuwbare energie. De focus op windenergie is het gevolg van de 

grotere ruimtelijke impact van windturbines ten opzichte van bijvoorbeeld zonnepanelen. 

2.1.1 Doelstellingen naar hernieuwbare energie 

De noodzaak tot het voorzien van ontwikkelingsmogelijkheden voor de opwekking van groene energie volgt uit de Europese en Belgische 

beleidsdoelstellingen. In 2009 werd de Europese Richtlijn 2009/28/EG ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare energiebronnen 

goedgekeurd. In deze richtlijn werden bindende doelstellingen vastgelegd voor het aandeel hernieuwbare energiebronnen in het bruto eindverbruik 

van energie. 

Het bruto eindverbruik van energie wordt gedefinieerd als: de energiegrondstoffen die geleverd worden aan de industrie, het vervoer, de 

huishoudens, de dienstensector incl. de openbare diensten, de land- en bosbouw en de visserij, incl. het verbruik van elektriciteit en warmte door de 

energiesector voor het produceren van elektriciteit en warmte en incl. het verlies aan elektriciteit en warmte tijdens de distributie en de transmissie. 

Het bruto eindverbruik van energie uit hernieuwbare energiebronnen wordt berekend als de som van: 

 het bruto eindverbruik van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen; 

 het bruto eindverbruik van energie uit hernieuwbare energiebronnen voor verwarming en koeling; 

 het bruto eindverbruik van energie uit hernieuwbare energiebronnen in het vervoer. 

Voor België bedraagt de Europese doelstelling een aandeel van 13% hernieuwbare energie in het bruto eindverbruik. Voorlopig is er nog geen 

verdeling vastgelegd tussen de gewesten en het federale niveau. Er is ook geen aparte doelstelling voor groene stroom of groene warmte binnen de 

globale bindende doelstelling van 13%; iedere lidstaat kiest zijn eigen mogelijkheden. 

Aangezien het opwekken van hernieuwbare energie ruimer is dan louter windenergie, heeft de Provincie Oost-Vlaanderen in de zomer van 2012 

beslist tot het opmaken van een energiescan. Deze energiescan heeft onderzoek gedaan naar de inspanningen van elke Oost-Vlaamse gemeente op 
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vlak van hernieuwbare energie en naar de potenties in de provincie van hernieuwbare energie gebaseerd op biomassa, biogas, zonne-energie en evt. 

andere vormen van hernieuwbare energie. In april 2013 is rapport van de “Hernieuwbare energiescan voor Oost-Vlaanderen” (HE-scan) afgewerkt. 

2.1.2 Potentieel naar hernieuwbare energie in Oost-Vlaanderen 

Het potentieel voor hernieuwbare energie in Oost-Vlaanderen is bepaald in de HE-scan. Uit de HE-scan blijkt dat Oost-Vlaanderen een potentieel 

heeft van 34 742 526 GJ
1

 op jaarbasis. Daarvan is 63% gebouwgebonden (PV, zonneboilers, warmtepompen, en energieopslag) en 37% niet-

gebouwgebonden (bio-energie, windenergie). 

 

Hernieuwbare energiebron Potentieel (GJ/jaar) % 

Gebouwgebonden potentieel 22.051.403 63 

 
 PV 

14.974.750 
43,10 

 
 Warmtepompen 

2.079.235 
5,98 

 
 Zonneboilers 

2.664.953 
7,67 

 
 Energieopslag 

2.332.465 
6,71 

Niet gebouwgebonden potentieel 12.691.123 36,53 

 
 Bio-energie 

1.891.123 
5,44 

 
 Windenergie 

10.800.000 
31,09 

Totaal 34.742.526 100 

(Bron: HE-scan) 

Fotovoltaïsche energie, waarbij elektriciteit wordt gewonnen uit zonne-energie, heeft het grootste potentieel (43%) en windenergie neemt een 

belangrijke tweede plaats in (31%). Het potentieel van zonneboilers, warmtepompen, energieopslag en bio-energie is voor alle technologieën 

ongeveer gelijk, nl. 5 à 7% van het totaal potentieel. Wat betreft PV-potentieel zijn de huishoudens (wonen) de belangrijkste doelgroep (50%) gevolgd 

door de bedrijven (18%) en de agrarische sector (16%). 

 

                                              

1
 GigaJoule:  Joule is de internationale eenheid voor energie. 
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Hernieuwbare energiebron Potentieel (GJ/jaar) Productie GJ (2011) % 

PV 14.974.750 820.576,00 5,48 

Bio-energie 1.891.123 4.766.774,00 252,0

6 
Windenergie 10.800.000 555.606,00 5,14 

Totaal 34.742.526 6.142.956,00 17,68 

(Bron: HE-scan) 

Wanneer de potentieelcijfers voor zonne- en windenergie worden vergeleken met de werkelijke productiecijfers voor 2011 dan stellen we vast dat in 

beide gevallen slechts 5% van het totaal potentieel gerealiseerd werd! Voor biomassa is de situatie anders (252%) maar eigenlijk gaat een 

vergelijking hier niet op. Het potentieel van bio-energie gaat uit van lokale grondstoffen, in tegenstelling tot de productiecijfers van de VREG waarin 

ook rekening wordt gehouden met grondstoffen die worden ingevoerd, bijv. houtpellets.  

Van het totale windpotentieel (300 windturbines met energie) is ongeveer 33% gerealiseerd. Het potentieel van 300 turbines tegen 2020 is 

voldoende om alle Oost- Vlaamse gezinnen (600.000 gezinnen) te voorzien van groene stroom uit windenergie. In de zoekzone Eeklo-Maldegem zijn 

er al heel wat windturbines vergund: 21 turbines waarvan 15 effectief gerealiseerd. Op basis van gegevens afkomstig van het onderzoek in het kader 

van de planningsprocessen van de provincie (planMER zone Eeklo-Maldegem en studies van de windsector), blijkt dit aantal nog te kunnen 

verdubbelen, tot een totaal van ongeveer 45 turbines.  

De HE-scan toont aan dat er in Oost-Vlaanderen, zoals in Vlaanderen, extra inspanningen nodig zijn om de 13% doelstelling tegen 2020 in te 

vullen. Hoewel Oost-Vlaanderen het niet zo slecht doet op vlak van de productie van hernieuwbare energie (67% van de elektriciteitsvraag van Oost-

Vlaamse gezinnen kan gedekt worden met hernieuwbare energie die in Oost-Vlaanderen geproduceerd wordt), stellen we vast dat een belangrijk deel 

van de HE-productie gewonnen wordt uit biomassa die wordt ingevoerd. Los van het feit dat vragen kunnen worden gesteld bij de duurzaamheid van 

deze 'grootschalige invoer', betekent dat ook dat de afhankelijkheid van buitenlandse grondstoffen niet vermindert. 

Vanuit dat gegeven is het absoluut verantwoord en ook noodzakelijk om in zetten op de productie van hernieuwbare energie die 'lokaal' gewonnen 

wordt. Het grootste potentieel is te vinden in fotovoltaïsche energie: zonnepanelen op woningen en bedrijfsgebouwen (ook landbouwstallen). Na 

zonne-energie is windenergie de belangrijkste bron van hernieuwbare energie. 
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2.2 BELEIDSINTENTIES 

De provincie Oost-Vlaanderen wenst binnen haar grondgebied een aandeel van 13% aan hernieuwbare energie te realiseren. Uit de energiescan is 

gebleken dat de potenties hiertoe zich voornamelijk situeren op het vlak van zonne-energie en windenergie. Gezien de ruimtelijke impact van de 

inplanting van windturbines, wenst de provincie de inplanting van deze te sturen. Hiertoe is in 2009 het Provinciaal Beleidskader Windturbines 

goedgekeurd met de aanduiding van concentratiezones gefocust wordt op het opwekken van windenergie. 

Bij de opmaak van de ruimtelijke visie op het macro-concentratiegebied van Maldegem – Eeklo is vertrokken van een drietal scenario’s van energie-

opwekking. Vandaag blijkt dat het maximale scenario en zelfs meer kan worden gerealiseerd binnen de concentratiezone. Op basis van de gevoerde 

energie-scan is echter gebleken dat de potenties van de provincie tot het opwekken van hernieuwbare energie zich voornamelijk stellen op vlak van 

zonne-energie en windenergie. 

Uit de analyse van het windpotentieel blijkt dat het mogelijk is om 300 turbines te plaatsen in Oost-Vlaanderen tegen 2020. Genoeg om alle Oost-

Vlaamse gezinnen (600.000 gezinnen) te voorzien van groene stroom uit windenergie. De zoekzone Eeklo -Maldegem bevat reeds een 

bemoedigende realisatiegraad, nl. 21 vergunde windturbines waarvan 15 effectief gerealiseerd. Toch beschikt de zoekzone over voldoende geschikte  

plaatsen van windturbines om zo een maximalisatie van het windpotentieel na te streven. Het windpotentieel voor de zone Eeklo-Maldegem wordt 

ingeschat op ongeveer 45 windturbines (incl. 15 bestaande). Zie onderstaand schema. 

Zoekzone 
Aantal volledig 

vergunde turbines 

Inschatting van 

het potentieel 

Gereali-

seerd % 

Gentse Kanaalzone 25 90 28 

Waaslandhaven 7 40 18 

E17-netwerk 30 60 50 

Eeklo-Maldegem 21 45 47 

E40 van Aalter tot Aalst 3 46 7 

Kleinsted. Gebieden en econ. 

knpt. 
6 19 32 

Totaal 92 300 31 

Beleidsmatige analyse op basis van vergunningsaanvragen 
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Het PRUP “Windlandschap Eeklo - Maldegem” heeft als doel het windpotentieel van de zone Eeklo-Maldegem in te vullen. Hiervoor is één zone 

geselecteerd, waarbinnen het beleidsmatig gewenst is om windturbines te plaatsen. 

Hiertoe acht de Provincie Oost-Vlaanderen dat het een beleidsmatige gewenste ontwikkeling is om binnen de aangeduide concentratiezone 

maximaal in te zetten op windenergie, terwijl de gebieden buiten de concentratiezones worden gevrijwaard. 

Naast deze inspanningen voor windenergie, zal de provincie verder initiatieven nemen tot de verdere ontplooiing van andere vormen van 

hernieuwbare energie. 
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3 HET RUP ALS ONDERDEEL VAN EEN RUIMER PLANNINGSPROCES 

Om de totstandkoming van dit RUP te begrijpen is het noodzakelijk te duiden dat dit RUP deel uitmaakt van een ruimer planproces. Dit planproces 

wordt binnen dit hoofdstuk besproken. Het gaat om: 

 het provinciaal beleidskader windturbines; 

 de ruimtelijke visie voor de concentratiezone Maldegem-Eeklo 

 het plan-MER 

 het project Oost-Vlaanderen Energielandschap 

3.1 PROVINCIAAL BELEIDSKADER WINDTURBINES 

Het provinciaal beleidskader windturbines (PBW) vormt het ruimtelijk kader voor de windturbines in Oost-Vlaanderen. Het PBW werd als addendum 

toegevoegd bij het provinciaal ruimtelijk structuurplan. Dit beleidskader werd door de minister goedgekeurd op 25 augustus 2009.  

Het richtinggevend gedeelte van het beleidskader is op te splitsen in drie luiken. Het eerste luik bepaalt de bevoegdheidsverdeling omtrent de 

inplanting van windturbines, waarbij deze in het kader van de subsidiariteit als suggestie werkt naar het Vlaams Gewest, maar bindend naar de 

gemeenten. Het tweede luik is het meest ruim uitgewerkt en bepaalt de inplanting van groot- en middenschalige turbines. Het derde luik uiteindelijk 

bevat een ruimtelijke visie die de beoordeling van een ‘goede ruimtelijke ordening’ bij de vergunningsaanvraag van kleinschalige of microturbines 

kan assisteren. 

Het bindend gedeelte valt op te splitsen in een actieprogramma enerzijds gericht op en groot- en middenschalige turbines en anderzijds op 

kleinschalige turbines. 

Voor het RUP is voornamelijk het tweede luik uit het richtinggevend kader van belang met name de selectie van de inplantingslocaties voor groot- en 

middenschalige windturbines.  

  



PRUP Windlandschap Eeklo - Maldegem  
Provinciaal Beleidskader Windturbines

(Bron: Provincie Oost-Vlaanderen)

Legende

datum: maart 2013
0 4.5 9 13.5 18 22.52.25 Km ±schaal: 

Macro-concentratiezones
E17 incl Leie
E40
Gentse Kanaalzone
Kleinstedelijk gebied
Maldegem - Eeklo
Waaslandhaven

1:450,000
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3.1.1  Inplanting van groot- en middenschalige windturbines 

De basisdoelstelling van het PBW is het bepalen van ‘potentiële inplantingslocaties’ voor groot- en middenschalige windturbines. De provincie bouwt 

dit op aan de hand van een landschappelijk kader waaruit de verdere planologische initiatieven (opmaak van RUP’s) en de opmaak van een 

provinciale stedenbouwkundige verordening kunnen voortvloeien. 

Het bepalen van de potentiële inplantingslocaties gebeurt in twee fases: 

 In de eerste fase worden de positieve en negatieve elementen die op provinciale schaal een rol spelen bij de uitwerking van een ruimtelijke 

structuur voor de inplanting van windturbines samengebracht. Op basis hiervan wordt een gewenste ruimtelijke structuur opgebouwd. 

 In een tweede fase wordt de bekomen structuur toegepast op de gewenste ruimtelijke structuur van Oost-Vlaams grondgebied en worden de 

potentiële inplantingslocaties aangeduid op topografische kaart. Voor deze locaties worden de beperkingen vanuit de luchtvaart en de 

avifauna bestudeerd. 

De potentiële inplantingslocaties geven deze gebieden aan binnen de provincie Oost-Vlaanderen waarbinnen verdere planologische initiatieven voor 

de inplanting van groot- en middenschalige windturbines zullen worden geconcentreerd en waar de provincie een positief en ondersteunend beleid 

zal voeren. Deze potentiële inplantingslocaties worden afgebakend op macro-schaal. De grenzen hebben derhalve een indicatieve waarde en kunnen 

geen juridische afdwingbaarheid met zich meebrengen op het kadastrale niveau. 

Op basis van verder onderzoek wenst de provincie binnen de 5 jaar na goedkeuring van het PBW duidelijkheid te hebben over de reële 

mogelijkheden binnen deze zoeklocaties. 

3.1.2  Fase 1: positieve en negatieve criteria voor windturbines 

Op basis van positieve en negatieve elementen die de mogelijke inplanting bepalen wenst de provincie een duidelijke ruimtelijke visie op te bouwen.  

Deze elementen die enerzijds uitsluitingscriteria kunnen vormen of anderzijds positieve aanknopingspunten, worden bekeken op provinciaal niveau. 

De beoordelingselementen worden hieronder beknopt besproken. 

Uitsluitingscriteria en specifieke negatieve aandachtspunten 

- Natuur 

o Uitgesloten zijn de Vogelrichtlijngebieden, de Habitatrichtlijngebieden, de gebieden vallend onder het verdrag van RAMSAR, de VEN-

gebieden en de Vlaamse en de erkende natuurreservaten. 

o De natuurlijke structuren op macroniveau, de aandachtsgebieden binnen gemeentelijk beleid, de natuurverbindingsgebieden en de 

bestemmingen natuurgebied op het gewestplan vragen een bijzondere aandacht maar worden niet a priori uitgesloten.  
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- Landschap 

o Uitgesloten zijn: de beschermde monumenten en landschappen alsook de ankerplaatsen op de landschapsatlas.  

o Bijzondere aandacht wordt besteed aan de landschappelijke structuren op macroniveau alsook aan de specifieke kenmerken van de 

verschillende landschappen in de provincie met inbegrip van de diverse geselecteerde landschapsbepalende elementen. 

o Met betrekking tot landschap wordt er gestreefd naar de inplanting van grootschalige turbines eerder dan naar middenschalige gezien 

deze laatste door hun snellere draaisnelheid van de wieken een grotere verstoring met zich meebrengen. 

- Wonen 

o Uitgesloten zijn: de woongebieden in de ruime zin. Dit is bepaald op basis van de gewestplanbestemmingen. Van de gebieden die in een 

RUP of BPA zijn bestemd, zijn enkel de woongebieden van de provinciale of gewestelijke RUP’s reeds uitgesloten. De overige 

woongebieden bestemd door BPA’s of gemeentelijke RUP’s worden bij een verdere detailstudie geanalyseerd. 

o Met betrekking tot de zonevreemde woningen worden de grotere concentraties best vermeden. Gezien het schaalniveau is het niet uit te 

sluiten dat binnen de afgebakende zones één of meerdere woningen aanwezig zijn. De impact op deze woningen zal eveneens een 

onderdeel vormen van de verdere detailstudie. 

- Stiltegebieden 

o In het PRS zijn een aantal potentiële stiltegebieden aangegeven. Daar de provincie ernaar streeft om binnen de stiltegebieden de 

bestaande geluidskwaliteit te bewaren, worden de stiltegebieden en de potentiële stiltegebieden uitgesloten. 

Positieve aanknopingspunten 

Deze gebieden zijn zones waar door middel van koppeling met andere ruimtelijke elementen windturbines kunnen worden ingeplant. De grootte van 

deze koppelingszone is afhankelijk van de ruimtelijke structuur aan dewelke ze wordt gekoppeld, de specifieke omgevingsfactoren en de eigenschappen 

van de turbine zelf. 

Op provinciale schaal kan de koppeling van bepaalde locaties slechts ingeschat worden. Nader onderzoek van de potentiële inplantingslocaties dient te 

onderzoeken of de koppeling effectief landschappelijk of functioneel aanwezig is en hoe deze binding kan gemaximaliseerd worden. 

De positieve  aanknopingspunten binnen de provincie zijn: 

 Stedelijke gebieden;  

 Bedrijventerreinen en specifieke economische knooppunten; 

 Grootschalige lijninfrastructuren: de grootschalige waterwegen, het hoofdwegennetwerk alsook de primaire en de secundaire wegen, het 

hoofdspoorwegennet, het hoogspanningsnetwerk;  

 Hoge constructies. 
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3.1.3  Fase 2: Ruimtelijke visie op potentiële inplantingslocaties 

Op basis van de positieve en negatieve afwegingselementen kan een sterke ruimtelijk structuur voor de inplanting van windturbines worden 

vooropgesteld in overeenstemming met de algemene principes en deelgebiedenopties van het PRS. Hierbij wordt eerst ingegaan op de basisopties 

die naar voor komen op het niveau van de volledige provincie Oost-Vlaanderen. Vervolgens wordt voor het Westelijk Openruimtegebied de 

specifieke randvoorwaarden en mogelijkheden bepaald ten einde een specifieke gedifferentieerde invulling te kunnen geven. 

3.1.3.1   Basisopties 

De basisprincipes zijn van toepassing over het volledige grondgebied van Oost-Vlaanderen. Volgende basisprincipes worden geformuleerd: 

 maximale benutting van geschikte zones: Dit vertaalt zich in grotere geclusterde windturbineparken waar de voorkeur uitgaat naar 

grootschalige windturbines. Enkel wanneer om milieutechnische of om specifieke landschappelijke redenen de inplanting van grootschalige 

turbines onmogelijk zou blijken, kan een planologisch initiatief worden genomen voor een zone voor middenschalige windturbines. 

 Concentratie en contrast: De provincie wenst een duidelijke landschappelijke structurering door de inplanting van windturbines. Door het 

principe van concentratie en contrast kunnen windturbines oriënterende elementen zijn. De concentratiezones dienen in contrast te staan met 

visueel landschappelijke rustzones waar windturbines wel nog zichtbaar kunnen zijn aan de horizon, maar niet meer dominant zijn. Vooral in 

vlakkere gebieden is een relatief grote breedte van de rustzones noodzakelijk (ca. 10 km). 

 Een samenhangende ontwikkeling over de deelgebieden heen: Deze ontwikkeling wordt gedragen door twee sterke overkoepelende 

structuren. Het betreft met name het benadrukken van de centrale plaatsen in hun invloedszone en het accentueren van de poorten en 

slagaders van Oost-Vlaanderen.   

 Een nieuwe landschappelijke structuur geënt op en gedifferentieerd volgens de bestaande structuren: De schaal van de groot- en 

middenschalige turbines wijkt immers dusdanig af van de schaal van de overige landschapselementen in het Oost-Vlaamse landschap dat de 

inplanting van deze turbines leidt tot een nieuwe landschappelijke structuur bovenop de bestaande. De inpassing van deze nieuwe 

landschappelijke structuur kan een waardevolle aanvulling zijn op het bestaande landschapsbeeld. De goede relatie tussen het bestaande en 

de nieuwe landschappelijke structuur kan het best worden gewaarborgd door gebruik te maken van differentiatie. Hierbij wordt de 

inplantingslocatie en de inplantingswijze gekozen in functie van de eigenschappen van het bestaande landschapselement. 

3.1.3.2   Afweging t.o.v. het deelgebied ‘Westelijk openruimtegebied’ 

Per deelgebied van het PRS is door middel van de basisopties een afweging gemaakt in hoeverre bijkomende windturbines passend zijn. Hierbij 

worden per deelgebied ook deze basisopties verder verfijnd. Bij de bespreking van deze deelgebieden beperken we ons tot het deelgebied waarin de 

concentratiezone Maldegem-Eeklo is gelegen, namelijk het Westelijk Open ruimtegebied. 

Dit deelgebied is windtechnisch een zeer goede locatie voor de inplanting van windturbines. Omwille van de landschappelijke waarde dient de 

inplanting gestructureerd te verlopen. De windturbines kunnen in het westelijk open ruimtegebied worden ingeplant in de nabijheid van de 

kleinstedelijke gebieden en de specifiek economische knooppunten. Met name binnen de directe omgeving van het kleinstedelijk gebied Eeklo en het 

specifiek economisch knooppunt Maldegem kan het opwekken van windenergie sterk uitgebouwd worden. Windturbines kunnen er zowel ingeplant 
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worden op bedrijventerreinen, langsheen de aanwezige infrastructuren, alsook in clusters binnen agrarisch gebied met directe aansluiting op de 

kernen. 

Om het open ruimte karakter te behouden en een duidelijke scheiding te bekomen tussen de inplantingen ter hoogte van de kernen van Maldegem 

en Eeklo en de inplantingen in de omgeving van de Gentse kanaalzone, kunnen langsheen de N49-E34 geen grootschalige turbines worden 

ingeplant tussen Kaprijke en Assenede. 

Omwille van de hoge open ruimtekwaliteit worden bovendien geen inplantingen toegestaan in het open polder- en krekengebied, noch op de 

waardevolle grotendeels beboste dekzandrug Maldegem-Stekene binnen het gedifferentieerd landschap. Omwille van het schaalverschil kunnen 

grootschalige turbines op de hellingen van de cuesta van Oedelem niet getolereerd worden. 

3.1.4  Potentiële inplantingslocaties 

Op basis van de voorheen geschetste ruimtelijke structuur en rekening houdende met de positieve en negatieve afwegingselementen zijn potentiële 

inplantingslocaties bepaald. De GIS-analyse die hiervoor is gebruikt maakte geen gebruik van buffers ten opzichte van de uit te sluiten gebieden. Wel 

zijn enkel de locaties geselecteerd waarvan de oppervlakte groot genoeg was om minstens 1 middenschalige turbine te plaatsen. We spreken van 

een concentratiezone bij een afgebakend geheel van potentiële inplantingslocaties. De kaart op volgende pagina geeft de concentratiezone 

Maldegem-Eeklo weer.  

Bij deze potentiële inplantingslocaties is een verder onderzoek noodzakelijk. Hierbij worden onder meer beperkingen vanwege de avifauna en de 

luchtvaart van toepassing.  

Avifauna 

Het INBO (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek) stelde voor de inplantingslocaties een richtinggevende globale afweging op, op basis van de 

beschikbare ornithologische gegevens (waaronder de vogelatlas). 

Luchtvaart 

Ook de luchtvaart kan een mogelijke beperking inhouden voor de plaatsing van windturbines. Voor de concentratiezone van Maldegem-Eeklo zorgt 

voornamelijk de militaire reserveluchthaven van Ursel voor bijkomende aandachtspunten. Binnen deze zone is bijkomend onderzoek zeker 

noodzakelijk. 
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3.2 RUIMTELIJKE VISIE VOOR DE CONCENTRATIEZONE MALDEGEM-EEKLO 

Voor de concentratiezone Maldegem-Eeklo werd begin 2011 gestart met de opmaak van een ruimtelijke visie. Deze ruimtelijke visie werd ingedeeld 

in 3 fasen. De opmaak van dit RUP vormt aansluitend bij de ruimtelijke visie de 4
de

 fase. In een eerste fase werd een grondig onderzoek gevoerd naar 

het beleidskader, de ruimte (Meetjesland) en het object (windturbine). In een tweede fase werden een aantal scenario’s voorgesteld waarop 

windturbines in de concentratiezone kunnen ingeplant worden. In een derde fase werd een scenario verder uitgewerkt waarbij onderzocht werd op 

welke manier de windturbine voor het landschap en voor zijn gebruikers een meerwaarde kan betekenen. Deze ruimtelijke visie werd gefinaliseerd in 

het voorjaar 2012. Hierbij vond een ruime informatie- en inspraakronde plaats bij zowel de lokale besturen als inwoners van de betreffende 

gemeenten.  

3.2.1  Fase 1: Analyse 

We beperken ons tot de bespreking van de relevante elementen voor dit RUP. Het betreft de landschappelijke analyse.  

3.2.1.1   Landschappelijke analyse 

De landschappelijke analyse is gebaseerd op de indeling van de traditionele landschappen in Vlaanderen.
2

 Traditionele landschappen worden 

beschouwd als de resultante van het natuurlijke draagvlak (geologie, reliëf en bodem) en de landontginning door de mens in zijn technologisch en 

politiek kader doorheen de geschiedenis, en zijn goed te herkennen op de kabinetskaart van Ferraris (1775). 

De concentratiezone is gelegen op de grens van drie verschillende traditionele landschappen: 

 Het noordelijk deel van de concentratiezone ligt in het Meetjesland, dat gekenmerkt wordt door afwisselend verre en soms weidse uitzichten 

en door groenschermen begrensde ruimten. Deze groene elementen zijn resten van een eens goed geconnecteerde lineaire groenstructuur.  

 Het middelste deel van de concentratiezone ligt op de Grote dekzandrug van Maldegem-Stekene, dat omwille van zijn optimale fysische 

condities (hoger gelegen zandgronden) grotendeels bebouwd is.  

 Het zuidelijk deel van de concentratiezone ligt in het straatdorpengebied, dat gekenmerkt wordt door een vrij vlak landbouwgebied met een 

kleinschalige landschappelijke compartimentering. Hierdoor zijn slechts een beperkt aantal smalle en verre doorkijken mogelijk.  

Een fragment van het zuidelijke deel van de concentratiezone valt buiten de afbakeningsgrens. Het betreft de cuesta van Oedelem-Zomergem, dat 

gekenmerkt wordt door een zacht golvende topografie met een uitgesproken steilrandbegrenzing. Van op deze steilranden zijn een aantal weidse, 

                                              

2

 Antrop, M., Van Damme, S. (1995). Landschapszorg in Vlaanderen: onderzoek naar criteria en wenselijkheden voor een ruimtelijk beleid met 

betrekking tot cultuurhistorische en esthetische waarden van de landschappen in Vlaanderen. Universiteit Gent, Vakgroep Geografie.  
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gerichte verzichten op het omliggende gebied mogelijk. Deze karakteristieke steilranden evenals de Grote dekzandrug van Maldegem-Stekene zijn 

duidelijk terug te vinden op onderstaande reliëfkaart. 

 
 

Kaart traditionele landschappen Reliëfkaart 

De landschappelijke zonering in drie parallelle oost-west georiënteerde zones (Meetjesland, Dekzandrug en Cuesta) is duidelijk te herkennen op de 

Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden. Het Meetjesland is te herkennen aan de langwerpige repelvormige perceelsstructuren die omgeven 

worden door houtkanten. De bebouwingskernen zijn allen gelegen op de langwerpige Grote dekzandrug van Maldegem-Stekene. De cuesta van 

Oedelem-Zomergem is te herkennen aan het uitgestrekt heide- en boscomplex (wastine) in het zuidelijk deel van de kaart. Het heidecomplex vormde 

een onontgonnen gebied als gevolg van de slechte fysische landbouwconditie (hoge grondwatertafel door een ondiepe tertiaire klei). 
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Ferrariskaart 1795  

 

3.2.1.2   Beeldbepalende ruimtelijke structuren  

We onderscheiden vier beeldbepalende ruimtelijke structuren in de concentratiezone: de Expressweg N49, het Schipdonkkanaal, de 

hoogspanningslijnen, en de bestaande en vergunde windturbines. Deze lineaire infrastructuren zijn dominant in het landschap aanwezig en vormen 

potentiële aanknopingspunten voor de inplanting van nieuwe windturbines.  

 Expressweg N49 en Schipdonkkanaal 

De Expressweg N49 en het Schipdonkkanaal zijn twee beeldbepalende infrastructuren die als een vloeiende lijn doorheen het landschap lopen. De 

Expressweg is vanuit het omringende landschap als entiteit herkenbaar door de lineariteit van de verlichtingsmasten enerzijds en de verhoogde ligging 

ter hoogte van de twee bruggen over het Schipdonkkanaal en de twee op- en afrittencomplexen anderzijds. Het Schipdonkkanaal is vanuit het 
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omringende landschap als entiteit herkenbaar door de dubbele boomaanplanting langsheen de beide oevers van het kanaal. De expressweg heeft 

een infrastructurele uitstraling, terwijl het Schipdonkkanaal een meer landschappelijke uitstraling heeft.  

  

Expressweg en Schipdonkkanaal als beeldbepalende ruimtelijke structuren 

 

Kaart Expressweg N49 en Schipdonkkanaal met uitzichtspunten 
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 Hoogspanningslijnen 

Een derde beeldbepalende infrastructuur die - in tegenstelling tot de Expressweg en het Schipdonkkanaal - als een kaarsrechte lijn doorheen het 

landschap loopt is de hoogspanningslijn. Zowel in het noordelijk als in het zuidelijk deel van de concentratiezone loopt in oostwest richting een 

hoogspanningslijn. Ter hoogte van het Schipdonkkanaal dwarst deze hoogspanningslijn het zoekgebied. In het kader van het Stevin-project wordt een 

verdubbeling van de noordelijke hoogspanningslijn voorzien. De zuidelijke hoogspanningslijn zal op termijn verdwijnen.  

  

Hoogspanningslijnen als beeldbepalende ruimtelijke structuren 

 

Kaart hoogspanningslijnen 
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 Windturbines 

Een vierde beeldbepalende infrastructuur zijn de bestaande en de vergunde windturbines. Er zijn drie ruimtelijke opstellingen te onderscheiden. In het 

noordelijke deel van het zoekgebied zijn de windturbines lijnvormig opgesteld, parallel aan de Expressweg. In het zuidelijke deel van het zoekgebied 

zijn de drie windturbines geclusterd opgesteld ter hoogte van het bedrijventerrein. In het oostelijk deel van deel staat één solitaire windturbine.  

  

Windturbines als beeldbepalende ruimtelijke structuren 

 

Kaart bestaande en vergunde windturbines  



       Toelichtingsnota        PRUP ‘WINDLANDSCHAP EEKLO - MALDEGEM’ 

25 

 

3.2.1.3 Conclusie 

Op basis de landschappelijke analyse en de analyse van de beeldbepalende ruimtelijke structuren kan worden geconcludeerd dat het zoekgebied 

opgedeeld kan worden in twee parallelle zones met verschillende landschappelijke en ruimtelijke karakteristieken.  

Het noordelijke deel van de zoekzone wordt gekenmerkt door een sterke bundeling van oostwest georiënteerd infrastructuren (Expressweg, 

hoogspanningslijn, Schipdonkkanaal, lineaire opstelling windturbines) in combinatie met afwisselend weidse uitzichten en door groenschermen 

begrensde ruimten. Door de geplande verdubbeling van de noordelijke hoogspanningslijn in het kader van het Stevin-project zal deze 

infrastructuurcorridor in de toekomst verder worden versterkt.  

Het zuidelijk deel van het zoekgebied daarentegen wordt gekenmerkt door een meer kleinschalige landschappelijke compartimentering van 

akkerlanden en bossen. Door het verdwijnen van de huidige hoogspanningslijn zal het landelijk karakter van het gebied versterkt worden.  

 

Kaart noordelijk en zuidelijk deelgebied 

 



       Toelichtingsnota        PRUP ‘WINDLANDSCHAP EEKLO - MALDEGEM’ 

26 

 

3.2.2 Fase 2: Ontwerpend onderzoek a.d.h.v. scenario’s 

Het ontwerpend onderzoek gebeurde aan de hand van verschillende scenario’s. Hierbij werden twee soorten scenario’s opgesteld.  

3.2.2.1   Generiek versus contextueel scenario 

In een eerste reeks scenario’s werden de 

verschillen onderzocht tussen een generiek 

scenario en een contextueel scenario. In het 

generiek scenario wordt binnen de bestaande 

concentratiezone een nieuwe logica toegepast, 

als een nieuwe laag bovenop het landschap. 

Hierbij worden in eerste instantie alle 

bebouwing en landschappelijke elementen 

genegeerd, om zo een optimaal 

‘windmolenpark’ van de concentratiezone te 

maken. Pas daarna wordt deze laag aangepast 

naargelang de onderliggende bestaande 

structuren. Het generiek scenario wordt 

gebruikt om te zien wat het maximaal mogelijk 

vermogen is dat binnen de concentratiezone 

theoretisch (kwantitatief) zou kunnen passen. 

Dit staat dus los van de economische en 

landschappelijke realiseerbaarheid van het 

scenario en moet eerder beschouwd worden 

als een oefening om voeling te krijgen met de 

schaal en de grenzen van wat mogelijk is wanneer men grote hoeveelheden windturbines inplant in een met bebouwing omringde bestaande context, 

met bestaande randvoorwaarden en uitsluitingsgebieden. 

Bij de contextuele aanpak worden windturbines ingeplant op basis van de bestaande krachtlijnen van het landschap. De aanwezige landschappelijke 

patronen, leesbaar door de andere landschappelijke elementen, leveren aanknopingspunten voor een patroon voor de inplanting van de windmolens 

die niet volledig losstaat van het gebied waar de windmolens ingepast worden. In praktijk gaan de volgende scenario’s uit van beeldbepalende 

lijnstructuren binnen de concentratiezone, namelijk de Expressweg N49, het Schipdonkkanaal en de bestaande hoogspanningslijn die ter hoogte van 

de N49 ligt, maar een veel rechtlijniger verloop heeft. In tegenstelling tot het generiek scenario is het niet de bedoeling om de concentratiezone 

maximaal te verdichten door de turbines efficiënt op een grid te plaatsen. Door het volgen van dominante lijnstructuren zullen met dit scenario vooral 

uitspraken gedaan kunnen worden over het inplanten van lijnopstellingen van windturbines in de bestaande, bebouwde context.  

 

Generiek grid: overblijvende turbines na aftrek bufferzones 
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          Schipdonkkanaal: overblijvende grote turbines na aftrek bufferzones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N49: overblijvende grote turbines na aftrek bufferzones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoogspanningslijn: overblijvende grote turbines na aftrek bufferzones 
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3.2.2.2   Ontwikkelingsscenario’s 

In tegenstelling tot de vorige scenario’s worden de ontwikkelingsscenario’s bottom-up opgebouwd, vertrekkende vanuit de specifieke beschikbare 

inplantingslocaties van de concentratiezone Maldegem-Eeklo. Binnen deze randvoorwaarden wordt er gepast en geschoven met windturbines om een 

optimale opstelling te bekomen. Hierdoor gaat de inplanting van turbines een stap verder dan voorgaande scenario’s; windturbines worden niet meer 

‘blind’ voor de bufferzones ingetekend, maar omgekeerd is hun inplanting sterk afhankelijk van de bufferzones en uitsluitingsgebieden. Er worden 

drie ontwikkelingsscenario’s onderscheiden. Bij een zwerm worden de turbines verspreid over de volledige concentratiezone. Bij een cluster worden 

turbines gegroepeerd in meerdere clusters in de concentratiezone en bij een infrastructuurcorridor worden turbines ingeplant als begrenzing van een 

infrastructuurbundel. In de scenario’s worden telkens 20 turbines voorzien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inplanting turbines scenario zwerm 
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                 Inplanting turbines scenario cluster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inplanting turbines scenario infrastructuurbundel   
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3.2.3  Fase 3: Ontwerpen onderzoek voor raster- en lineair scenario 

In de tweede fase zijn via ontwerpend onderzoek verschillende scenario’s onderzocht. Deze scenario’s zijn in eerste fase in grote lijnen uitgewerkt ten 

einde een globaal beeld te kunnen vormen van wat in het projectgebied haalbaar is en hoe elk scenario zich ongeveer zal manifesteren. In de tweede 

fase is gebleken dat het cluster-scenario en het lineair scenario van de infrastructuurcorridor het meest geschikt zijn. Het zwerm-scenario leidt teveel 

tot een omsingeling van windturbines en is niet waardevol genoeg om verder te onderzoeken. De derde fase richt zich op de twee meest belovende 

scenario’s van de tweede fase die verder worden uitgewerkt als model. 

3.2.3.1   Rasterscenario 

Binnen dit scenario wordt gezocht naar de mogelijke inplantingslocaties voor een aantal rasters van windturbines. Hiervoor zijn een aantal ruimtelijke 

concepten richtinggevend:  

CONCEPT 1: Er wordt uitgegaan van de basisidee dat de rasters een 

autonome entiteit vormen in het landschap. Op basis van de beschikbare 

ruimte, rekening houdend met de juridisch-planologische bufferafstanden ten 

opzichte van bebouwing en andere infrastructuren, komen slechts een drietal 

plaatsen binnen de concentratiezone in aanmerking voor het inpassen van 

rasters van windturbines met een groter aantal aan turbines. Gezamenlijk 

vormen de drie locaties het windlandschap. De drie locaties zijn: 

- Deelzone Plassendale op het grondgebied Maldegem ten zuidwesten van 

de bebouwingskern van Eeklo. 

- Deelzone Zoetendale op het grondgebied Maldegem ten noordwesten 

van de bebouwingskern van Maldegem. 

- Deelzone Busakker op het grondgebied Eeklo ten noordoosten van de 

bebouwingskern van Eeklo. 
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CONCEPT 2: De rasters dienen, om een rol te spelen in het 

landschapsbeeld op grotere schaal, voldoende groot te zijn. Elk raster dient 

daarom een minimum aantal turbines te bevatten van ongeveer 10-12 

turbines. Deze worden ingepast in een blokpatroon en niet in een 

lijnpatroon, anders is de figuur niet duidelijk leesbaar. De opstelling bestaat 

daarom uit minimaal drie parallelle lijnen van vier tot vijf turbines. Vanuit de 

technische parameters worden de optimale onderlinge afstanden 

overgenomen van 400m tussen molens op 1 rij (loodrecht op de dominante 

windrichting) en 700m tussen de verschillende parallelle lijnen. Dergelijke 

opstelling heeft dus een aanzienlijke oppervlakte nodig. De gelijkvormigheid 

van de rasters (via gelijkende maat, aantal turbines, hun 

opstellingspatroon,…) zorgt voor een grote herkenbaarheid van de rasters 

en voor een collectief beeld op schaal van de volledige concentratiezone. 

De rasters horen duidelijk bij elkaar en verschillende daardoor van andere 

windmolenparken op grotere afstand. 

 

 

CONCEPT 3: de afzonderlijke rasters worden best niet te al te dicht ten 

opzichte van elkaar geplaatst. Indien de onderlinge afstand tussen de 

clusters kleiner wordt dan 5 kilometer dan zullen twee rasters visueel één 

geheel vormen. Dan treedt er vervlakking op in het beeld. Het concept voor 

het raster scenario gaat daarom uit van de inpassing van een aantal 

duidelijk gedefinieerde rasters op voldoende afstand van elkaar. Daardoor 

worden drie duidelijke plekken in de grotere concentratiezone afgebakend.  
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CONCEPT 4: De autonome aanpak van de gelijkvormige geometrische 

rasters garandeert eenheid en een duidelijk leesbare vorm. Maar daarnaast 

kan ook een meer contextuele aanpak gehanteerd worden. De rasters 

kunnen, elk op hun eigen specifieke locatie in het landschap geplaatst 

worden waardoor ze elk voor heel specifieke landschappelijke transformaties 

kunnen zorgen. 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPT 5: Binnen elke locatie liggen heel eigen opportuniteiten naar 

landschapsbeleving. Daar kan op ingespeeld worden door de blik van de 

verschillende waarnemers te richten. Dit bijvoorbeeld door bijzonder 

zichtrelaties van op de snelweg uit te spelen, door van op de recreatieve 

netwerken bijzonder zichten te kaderen en door het uitzicht vanuit woonlinten 

op de windmolens te richten. Daarnaast kunnen de nodige 

onderhoudswegen voor de windmolenparken op sommige plaatsen mee 

ingeschakeld worden in het recreatieve netwerk. 
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3.2.3.2   Lineair scenario 

Binnen dit scenario wordt gezocht naar de mogelijke inplantingslocaties voor één grootschalige lineaire opstelling van windturbines. Hiervoor zijn een 

aantal ruimtelijke concepten richtinggevend: 

 

CONCEPT 1: Binnen de concentratiezone komen verschillende 

grootschalige infrastructuren voor (snelweg, hoogspanningsleiding, kanaal). 

In één zone ten noorden van de bebouwingskernen van Eeklo en Maldegem 

liggen de snelweg E34 en het hoogspanningstracé gebundeld. Het 

landschap wordt er sterk bepaald door de aanwezige infrastructuren. In de 

toekomst zal deze bundel van infrastructuren, door de inpassing van een 

tweede bovengrondse hoogspanningsleiding nog versterkt worden. De 

verschillende lineaire infrastructuren van snelweg en hoogspanning lopen 

echter niet parallel, ze hebben elk een eigen tracé en spelen een paar keer 

haasje-over. Ze bepalen daardoor een veel bredere zone dan enkel hun 

eigen tracé. Parallel met de snelweg staan nu reeds meer dan 10 

windturbines ingepast. In dit scenario worden de bijkomende turbines 

lijnvorming langs de infrastructuurbundel ingepast. Op die manier versterken 

ze mee het bestaande infrastructurele landschap. Door aan beide zijdes van 

de infrastructuurbundel een lange lijn met windmolens te plaatsen bakenen 

de twee rijen de ruimte mee af. Het windlandschap definieert daarmee 

duidelijk een infrastructurele corridor. 
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CONCEPT 2: De ruimte van de infrastructuurbundel, ongeveer 12 kilometer 

lang, wordt bepaald door de bundeling van de snelweg en 

hoogspanningsleidingen. Verschillende dwarse infrastructuren delen deze 

ruimte op en bepalen mee het (mogelijke) begin en eindpunt. Daarmee 

zorgen ze ook voor een mogelijke fasering van de corridor. Deze begint ter 

hoogte van de aansluiting van de N44 op de E34. Een eerste dwarse 

structuur wordt gevormd door de R43-Ring van Eeklo. De tweede dwarse  

structuur is de Peperstraat, de derde de fietsbrug over E34 en de vierde en 

laatste is de N456 naar Kaprijke. Elk van deze dwarse structuren gaat met 

een brug over de E34. De brug en de bijhorende brughoofden zorgt voor 

een visuele doorsnijding van de ruimte.  

 

 

 

CONCEPT 3: De dwarse structuren worden landschappelijk ook versterkt 

(met uitzondering van de fietsoversteek) door ze te beplanten met 

hoogstammige bomen. Op die manier worden de dwarse structuren als 

dreven ook duidelijke figuren die het landschap van de infrastructuurcorridor 

doorsnijden. De corridor zelf blijft zo open mogelijk. De open ruimte van de 

corridor krijgt sterke landschappelijke grenzen door drie types van ingrepen 

die tegelijk ook zorgen voor het bufferen en kaderen van de bebouwing. De 

meest dominante figuur is die van de bomenrijen langs het Tweelingkanaal. 

Ze begrenzen het noordwestelijke deel van de corridor. Ten noorden van 

Eeklo wordt een structuur voorgesteld waarin  blokbossen afgewisseld orden 

met open terreinen. Op die manier blijven doorzichten van zuid naar noord 

gewaarborgd. Ter hoogte van Kaprijke kunnen nieuw aangeplante bossen 

ook zorgen voor buffering van de dorpskern, zowel naar de windmolens als 

naar de snelweg. Dezelfde strategie wordt toegepast in de 

bebouwingsranden van Adegem, Balgerhoeke en Busakker, maar met een 

landschappelijke strategie die gebaseerd is op de repelstructuur van de 

Meetjes. Korte en lagere verticale landschappelijke structuren zoals hagen en 

houtkanten kunnen percelen mee begrenzen en zichten vanuit de bebouwing 

richten. 
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CONCEPT 4: Door de landschappelijke ingrepen te koppelen aan de 

bebouwing kan een meerwaarde geboden worden voor bewoners. De 

kwaliteit van hun leefomgeving zal hierdoor verbeteren. In een deel van het 

studiegebied kan dit aanleiding geven voor het verder verdichten of 

aanvullen van de bebouwingsstructuur. De linten van Adegem en 

Balgerhoeke kunnen hierdoor mogelijks verdicht worden. Ook in de rand 

van Kaprijke zijn er mogelijkheden voor verdichting van de dorpskern. In de 

westrand is tussen de Voorstraat en de Zuidstraat nog een groot 

woonuitbreidingsgebied onaangesneden. Dit woonuitbreidingsgebied zou 

samen met de landschappelijke ingrepen in de rand van Kaprijke 

vormgegeven kunnen worden. De bebossing in de rand dient dan als buffer 

en gelijktijdig ook als recreatief gebied. Ten noorden van de Zandvleuge in 

Eeklo, waar zich momenteel ook een aantal publiek sportvoorzieningen 

bevinden is nog veel ruimte voor toekomstige uitbreiding van de kern van 

Eeklo. Het lijkt wel minder aangewezen hier te kiezen voor het verkavelen in 

functie van een bijkomend woonaanbod. Het bestaande landschap is er zeer 

open en dit vormt een belangrijke kwaliteit. Deze zone lijkt daarom veel 

meer geschikt voor het inpassen van publieke voorzieningen en zeker voor 

openlucht recreatie, sport, spel, … 

 

CONCEPT 5: Binnen de corridor liggen specifieke opportuniteiten naar 

landschapsbeleving. Daar kan op ingespeeld worden door de blik en het 

van de verschillende waarnemers te richten. Dit bijvoorbeeld door bijzonder 

zichtrelaties van op de snelweg uit te spelen, door van op de recreatieve 

netwerken bijzonder zichten te kaderen en door het uitzicht vanuit woonlinten 

op de windmolens te richten (zie landschappelijke ingrepen). Daarnaast 

kunnen de nodige onderhoudswegen voor de windmolenparken op 

sommige plaatsen mee ingeschakeld worden in het recreatieve netwerk. De 

netwerken ten noorden en ten zuiden van de snelweg zijn reeds op 

verschillende plaatsen verbonden met fietsbruggen, zodat ze samen één 

geheel van routes in het windlandschap vormen. Historische 

hoevecomplexen (bv. de Huysmanshoeve te Eeklo) worden markante plekken 

in het open windlandschap. Ze kunnen mee ingeschakeld worden in het 

recreatieve netwerk en een aangepaste functie of invulling krijgen. 
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3.2.3.3   Evaluatie 

Het lineaire scenario levert een aantal voordelen op ten opzichte van het raster scenario.  

- De figuur van de dubbele rij windmolens levert een zeer duidelijke concentratie op van alle turbines, zowel de bestaande als de nieuw bij te 

plaatsen, binnen één zeer sterke figuur. Daardoor is het concept van de concentratiezone op provinciale schaal (en zelf ruimer), zeer leesbaar en 

herkenbaar. 

- De windmolens blijven beperkt in dit scenario (met uitzondering van de drie bestaande windmolens aan het industriepark van Eeklo) tot de 

corridor. Op geen enkele andere plek worden nog windmolens ingepast. Daardoor is er een duidelijk einde aan verdere concentratie en wordt 

verzadiging van het hele gebied en bijgevolg omsingeling van bewoners vermeden. 

- Dit scenario is op eenvoudige wijze te faseren. Wat niet aangewezen is, is het ad random invullen van de mogelijke locaties in de twee lijnen, los 

van reeds gerealiseerde lijndelen. Het geniet zeker de voorkeur om verder te bouwen op de bestaande rij. In het windlandschap wordt 

vooropgesteld voor een directe invulling van de totale zone. Dit heeft als voordeel dat de zone optimaal wordt benut zonder dat alleenstaande 

projectjes een hypotheek leggen op de optimale invulling die gericht is op een maximale energieopwekking.  

- Het lineair scenario is het meest kostenefficiënt aan te sluiten op het bestaande hoog- en middenspanningsnet van Elia en Eandis. Dit dankzij de 

aanwezigheid van een onderstation middenin de lijn. Tevens biedt het lineair scenario slechts een beperkte impact op de werking van de 

apparatuur van Belgocontrol in functie van de luchtvaart. 

- De landschappelijke ingrepen worden bovendien voorzien in die zone die er het meest baat van heeft. Zo bieden de landschappelijke 

aanpassingen in functie van het versterken van het windlandschap ook een duidelijk voordeel voor de bewoning in de verschillende linten. Ze 

“bufferen” daarbij niet enkel de turbines maar ook de andere grootschalige infrastructuren van snelweg en hoogspanning.  

- Deze andere storende elementen worden mee opgenomen in de figuur en daardoor ook duidelijk begrensd. De som van verschillende 

landschappelijk storende elementen levert hier een voordeel op. Hoewel er een risico bestaat op oververzadiging van het gebied door te veel 

bundeling van infrastructuren, lijkt dit niet echt gegrond. De windturbines zijn veel grootschaliger en bieden de mogelijkheid om de andere 

infrastructuren te kaderen. Bovendien wordt de inpassing nu eindelijk wel gekoppeld (in tegelstelling tot het tweede hoogspanningstracé) aan 

flankerende landschappelijke ingrepen.  

- Deze landschappelijke ingrepen zijn bovendien gebaseerd op de grotere landschappelijke structuren en de reeds goedgekeurde beleidsopties 

met betrekking tot landschap en natuurontwikkeling (Structuurplan Eeklo). 

- Samenvattend kunnen we stellen dat dit scenario wel als een heel sterk verhaal, zowel lokaal (inpassing van bebouwing en lokale meerwaarden) 

als bovenlokaal (een zeer sterke figuur van het provinciale windlandschap) beschouwd kan worden. Op basis van deze voordelen werden binnen 

het bestek van deze studie geopteerd om op dit scenario verder te werken. Hierna worden de concrete inpassing van de turbines en van de 

landschappelijke ingrepen daarom enkel van dit scenario uitgetekend 
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3.2.3.4   Uitwerking landschappelijke ingrepen 

Zoals reeds aangehaald zijn windmolens te grootschalig in verhouding tot het landschap. Het is onmogelijk deze te camoufleren. Daarom wordt in 

de ruimtelijke visie in beide scenario’s ingrepen in het landschap voorgesteld om de context aan te passen in functie van de waarneming van de 

windmolens in een ruime zone (tot minder dan 1 kilometer) rond de windmolens. Voor het tweede scenario worden ze hierna in detail beschreven. 

Het resultaat is een windlandschap dat bepaald wordt door zowel de windmolens als door de specifieke historische landschappelijke patronen.  

Open infrastructuurlandschap 

  

De infrastructuurcorridor wordt bepaald door de parallel lopende snelweg en 

hoogspanningsleidingen. Twee rijen van windmolens bakenen deze infrastructuurbundel 

af. Tussen de twee rijen  windmolens in spelen de andere infrastructuurlijnen haasje-over. 

Ze kruisen meermaals elkaar. Het landschap waarin ze liggen is open. Het Meetjesland is 

hier voornamelijk een ontginningslandschap dat, via geleidelijke schaalvergroting in de 

landbouw tot een zeer open landschap leidde, als een polder. Tussen de twee lijnen van 

windmolens in blijft deze openheid behouden. Ze garandeert vergezichten vanaf de 

snelweg maar behoudt ook de open zichten dwars op de snelweg. Tussen beide rijen in 

worden daarom geen bebouwingselementen of te veel landschappelijke elementen 

toegevoegd. Het landschap wordt er bepaald door het samenspel van infrastructuren, 

windturbines en de repelpercelen van het typische landschap van de Meetjes. 
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Dreven 

  

De oude ontginningswegen doorheen het open landschap werden historisch gezien 

al met bomenrijen geflankeerd. Ze vormden grote dreven die doorheen het open 

landschap liepen en de verschillende kernen met elkaar verbonden, maar vooral ook 

het gebied toegankelijk maakten voor ontginning in functie van de landbouw. De 

dubbele bomenrijen, vaak van populieren, zijn langsheen de meeste wegen nog 

steeds behouden. Daar waar ze verdwenen zijn, of nooit aangeplant zijn, worden 

deze best toegevoegd. Op die manier blijven de oude structurerende wegen leesbaar 

in het landschap. Vaak vallen deze assen nu ook samen met verbindingswegen, 

ontsluiting van de agrarische linten en met de belangrijkste fietsroutes doorheen het 

noordelijke deel van het Meetjesland.  

In de infrastructuurcorridor hebben de dwarse structuren, de verbindingen tussen de 

ontginningswegen (doordat deze niet op de hogere reliëfcomponenten langen maar 

er net dwars op stonden), een belangrijke rol als nieuwe linken over de snelweg heen 

(zeker doordat alle gelijkgrondse kruisingen verdwijnen en dus het aantal linken zal 

afnemen). Bovendien verbinden ze ook, bijvoorbeeld voor fietsers, het zuidelijke en 

noordelijke deel van het windlandschap. Ook deze wegen worden daarom best 

dreven met dubbele bomenrij. Op die manier delen ze het windlandschap, gezien 

vanaf de snelweg, op in een aantal landschapskamers. 
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Houtkanten 

 

Opdat bewoners niet voortdurend heel veel windmolens zouden zien wordt de 

visuele impact van de windmolens vanuit de woningen en tuinen beperkt. Dit kan het 

best gedaan worden door landschappelijke ingrepen ter hoogte van de woningen 

zelf. Enkel de woningen die voldoende dicht bij de turbines staan krijgen een 

“beeldbuffer”. De landschappelijke ingrepen in functie van de visuele impact zijn 

immers enkel zinvol als de beeldgrootte nog aanzienlijk is. In een perimeter van 1 

kilometer rond de turbines worden twee ingrepen voorgesteld. De eerste 

landschappelijke ingreep bestaat uit het aanplanten van lagere verticale 

landschappelijke elementen, zoals hagen, houtkanen en lage bomenrijen 

(bijvoorbeeld van essen). Deze structuren groeien vaak heel snel, waardoor al zeer 

snel resultaat geboekt kan worden. Bovendien moeten de landschappelijke 

elementen niet hoger te zijn dan 3 tot 6 meter om al een grote impact te hebben. 

Door ze aan te planten op de langse perceelsgrenzen van de repelpercelen 

versterken ze de historische kavelstructuren van het Meetjesland. Bovendien bieden 

ze een heel gericht zicht: in de richting loodrecht op de snelweg laten ze het zicht 

open, waardoor vergezichten vanuit woning of tuin mogelijk blijven. Maar dwarse 

zichten worden verhinderd waardoor nooit veel windmolens in het blikveld zullen 

staan. Bovendien zorgen ze voor een landschappelijke inpassing van de agrarische 

linten met hun vaak grootschalige bedrijfsloodsen. 
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Blokbossen 

 

Een tweede landschappelijke ingreep die de visuele impact van de windmolens 

beperkt is het aanplanten van bijkomende bossen. Ten noorden van de E34 tussen 

Eeklo en Kaprijke komen verschillende kleine bosfragmenten, blokbossen op basis 

van de repelpercelen, voor. Ze werden mee aangeplant in het ontginningslandschap. 

Nu hebben deze bossen een belangrijke biologische waarde. Bovendien bepalen ze 

mee de landschappelijke structuur van dit deel van de concentratiezone. De bossen 

zitten opgespannen tussen twee oude ontginningstracés in en sluiten het landschap 

deels af. Doordat ze niet aaneensluiten blijven er in noord-zuid richting nog 

verschillende openingen of vides doorheen de structuur behouden. Op verschillende 

plaatsen worden bijkomende blokbossen tussen de ontginningswegen aangeplant. Ze 

bufferen het zicht vanuit, maar ook op de agrarische linten. Bovendien kunnen de 

nieuwe blokbossen ook een belangrijke rol spelen als ecologische stapstenen tussen 

de bestaande bossen in. 
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Visuele relaties 

 

Het geheel van landschappelijke ingrepen, dreven, houtkanten en blokbossen 

definieert mee het open windlandschap gevormd door de bundeling van de 

parallelle infrastructuren. De landschappelijke ingrepen begrenzen de open ruimte. 

Tegelijk organiseren ze de zichten op de windmolens, maar ook de zichten 

doorheen het gebied. Ze bepalen belangrijke doorzichten, vistas en plaatsen 

specifieke plekken in de spotlight. Markante historische hoevecomplexen in het 

windlandschap kunnen bijvoorbeeld zo een meer prominente plek in het landschap 

innemen.  

Al deze ingrepen bepalen ook de recreatieve attractiviteit van het gebied. Doorheen 

het gebied lopen reeds verschillende recreatieve en functionele fietsroutes. Door de 

inpassing van de windturbines kunnen verschillende nieuwe routes, of kortsluitingen 

tussen bestaande toegevoegd worden. De wegenis die noodzakelijk is voor de bouw 

en het onderhoud van de turbines kan zodanig aangelegd worden dat ze passen 

binnen logische recreatie routes. Tussen het noordelijke en zuidelijke deel van het 

windlandschap bestaan reeds verschillende lokale links die ook voor fietsers gebruikt 

kunnen worden, één zelf exclusief voor fietsers. De herinrichting van de kruispunten 

van de N49 met de Celieplas, St-Laureinsesteenweg en Vaartstraat biedt ook 

opportuniteiten om het fietsnetwerk veiliger in te richten en de twee delen te linken. 
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Globaal beeld 

Het globale beeld geeft de lijnopstelling van de windturbines weer gecombineerd met de landschappelijke ingrepen. 
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Adegem 

Eeklo 
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3.3 ALTERNATIEVEN 

In de ruimtelijke visie (hoofdstuk 3.2) zijn reeds diverse scenario’s ten opzichte van elkaar afgewogen. Ten opzichte van het weerhouden scenario van 

de infrastructuurbundel, dit wil zeggen, een dubbele lijnopstelling met een lijn turbines ten noorden van de E34 en ten zuiden van de E34 zijn in het 

communicatietraject enkele alternatieven of uitbreidingen op de scenario vooropgesteld. Hieronder worden deze alternatieven kort overlopen met de 

ruimtelijke motivatie waarom deze uiteindelijk niet verder zijn weerhouden. 

3.3.1 Het rasterscenario 

Het voorzien van diverse rasters van windturbines is in het onderzoek van de scenario’s reeds uitvoerig behandeld. De belangrijkste redenen waarom 

dit scenario niet is weerhouden zijn: 

- de inplanting van diverse clusters aan windturbines in de macro-concentratiezone vereist gezien de verschillende inplantingsvoorwaarden dat de 

clusters verspreid in het plangebied dienen worden voorzien. Op deze wijze wordt de bebouwing in de kernenband van Maldegem – Eeklo zowel 

ten noorden als ten zuiden door de windturbines omringd. De grootte van de zone aan visuele intrusie is in dit scenario ook groter dan in een 

lijnopstelling zodat de landschappelijke impact als negatiever kan worden ervaren. 

- de verschillende clusters vereisen elk grote investeringen aan infrastructuur om aan te sluiten op het bestaand hoogspanningsnet. De 

vooropgestelde rijopstelling kan daarentegen met beperkte kosten worden aangesloten via het bestaande hoogspanningsstation te Eeklo. 

3.3.2 Uitbreiden van het lijnscenario 

Het lijnscenario is vandaag begrenst binnen de aangegeven macro-concentratiezone. Evenwel zijn er vragen gerezen waarom de lijn niet verder kan 

doorgetrokken worden, zowel richting Maldegem – West als richting Assenede langsheen de E34. 

De uitbreiding in westelijke richting naar Maldegem – West is niet weerhouden teneinde de belangrijke woonconcentratie langsheen de N410 niet te 

omsluiten door windturbines aan beide zijde. 

Het verder doortrekken van de lijn in oostelijke richting is ongewenst gezien de noodzaak aan landschappelijke rustzones. Indien de lijnopstelling in 

oostelijke richting wordt verlengd, ontstaat er een interferentie met de windturbineprojecten aan de Gentse kanaalzone. Het vrijwaren van een 

rustzone van min. 5 km maakt dat de diverse windprojecten als individuele entiteiten in het landschap worden ervaren.  
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3.4 PLAN-MER 

Naast de ruimtelijke component is ook de impact op het gebied van milieu-effecten onderzocht. Hiertoe is een Plan-MER opgesteld met betrekking tot 

de inplanting van grootschalige windturbines. In bijlage II van het Besluit van de Vlaamse regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van 

de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage (B.S. 17/02/2005) wordt voor volgende categorieën de mer-plicht opgelegd: 

3i) Installaties voor het opwekken van elektriciteit door middel van windenergie voorzover de activiteit betrekking heeft: 

• op 20 turbines of meer of, 

• op 4 windturbines of meer, die een aanzienlijke invloed hebben of kunnen hebben op een bijzonder beschermd gebied. 

Gezien de omvang van het project (meer dan 20 turbines) wordt voor het RUP een plan-MER opgesteld. 

Naast de verplichting dient het plan-MER ook bij te dragen in een keuze tot een definitief scenario. De ruimtelijke visie op het concentratiegebied 

Maldegem-Eeklo kan niet het enige criterium zijn om tot een definitief projectvoorstel te komen. De milieu-impact is minstens van even groot belang 

bij het maken van een keuze. Bijgevolg is verder (milieu)onderzoek noodzakelijk zowel naar de mogelijke scenario's als naar de flankerende 

maatregelen.  

Het plan-MER onderzocht drie scenario’s met name een autonoom scenario, een cluster scenario en een lineair scenario. Het cluster- en lineaire 

scenario zijn afkomstig uit de ruimtelijke visie. Bij autonome ontwikkeling wordt verondersteld dat de inplanting van windturbines niet gestuurd wordt 

via een planningsproces. Bij dergelijke spontane ontwikkeling van het plangebied kunnen bijgevolg over heel de zoekzone windturbines ingeplant 

worden, uiteraard indien voldaan wordt aan de vigerende wetgevingen. 

De conclusie van het plan-MER zijn opgenomen onder hoofdstuk 7.1. 

3.5 OOST-VLAANDEREN ENERGIELANDSCHAP 

3.5.1  Algemeen 

Hernieuwbare energie wordt steeds belangrijker. De uitputting van fossiele brandstoffen is een reëel probleem en doet vragen rijzen met betrekking 

tot de energiebevoorrading in de toekomst. Hiertoe heeft de Vlaamse Regering reeds de doelstelling vooropgesteld om tegen 2020 13% van alle 

energie uit hernieuwbare energie te halen conform de Europese doelstelling voor België.  

Het strategisch project “Oost-Vlaanderen Energielandschap” heeft tot doel de transformatie van Oost-Vlaanderen naar een dynamisch 

energielandschap te ondersteunen. Dit energielandschap kan opgebouwd worden uit verschillende componenten zoals wind, zon, warmte, biomassa 

en water.  De vooropgestelde (Vlaamse) doelstelling om tegen 2020 13% van onze energie uit hernieuwbare energie te betrekken is haalbaar. Op 

korte termijn zal een aanzienlijk gedeelte daarvan uit windenergie moeten gehaald worden. Ook bio-energie heeft veel potentieel in Vlaanderen. 
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3.5.2  M.b.t. de concentratiezone Maldegem-Eeklo 

Naast de ruimtelijke en planmatige aansturing van windturbines (waaronder het provinciaal beleidskader windturbines en dit RUP) is een 

projectmatige aanpak noodzakelijk. Hier staat het project Oost-Vlaanderen Energielandschap voor in. De doelstellingen van Oost-Vlaanderen 

energielandschap kunnen als volgt samengevat worden: 

 Afstemming tussen de verschillende projecten in de concentratiezone Maldegem-Eeklo; 

 Doorgedreven communicatie; 

 Participatiemogelijkheden voor burgers en overheden; 

 Begeleidende maatregelen op vlak van landschap en lokale hernieuwbare energie. 

Door het project ontstaat er een directe koppeling tussen de plannen en de uitvoering.  

De realisatie van de doelstellingen gebeurt aan de hand van onderstaand schema.  

In de outputzijde wordt door de 

projectontwikkelaars van windturbines een bedrag 

vrijgemaakt die gestort wordt in een fonds. Dit 

fonds kan gebruikt worden om landschappelijke 

ingrepen uit te voeren, om maatregelen te nemen 

inzake andere vormen van hernieuwbare energie 

en rationaal energiegebruik en om bij te dragen 

tot een uitgebreide communicatie. Aan de 

inputzijde wordt rechtstreekse participatie voorzien 

voor overheid en burgers. Concreet betekent dit 

dat 20% van de windturbines beheerd zal worden 

door (lokale) overheden en/of burger-

coöperatieven. Een andere voorziening is de 

realisatie van windturbines op publieksrechterlijke 

gronden zodat er een terugvloei ontstaat van de 

opbrengsten naar de gemeenschap welke in de 

regio kunnen worden geïnvesteerd. 

 

De verdere doorwerking in begeleidende projecten buiten het kader van dit RUP worden gevat onder de noemer van het energielandschap (zie 

hoofdstuk 7). 
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4 SITUERING PRUP 

4.1 SITUERING 

Het plangebied situeert zich in het noordwesten van de provincie Oost-Vlaanderen. Het maakt deel uit van een open ruimte gebied die gesitueerd is 

tussen de stedelijke gebieden van Brugge en Gent. Het plangebied is gelegen op het grondgebied van volgende gemeenten: 

 Assenede 

 Eeklo 

 Evergem 

 Kaprijke 

 Maldegem 

 Sint-Laureins 

 Waarschoot 

 Zomergem 

4.2 RUIMTELIJKE OPBOUW VAN HET PLANGEBIED 

Topografie 

Het plangebied is gelegen in een hoofdzakelijk vlak landschap. Bij verdere detaillering kunnen drie reliëftypes onderscheiden worden: 

 een vlak kreken- en poldergebied in het noorden.  

 een dekzandrug centraal in het plangebied die loopt van Maldegem tot Stekene en die slechts 1 à 2 meter boven het vlakke landschap 

verheven is; 

 een lichte glooiing in het zuiden t.g.v. van de cuesta (= asymmetrische heuvelrug) van Oedelem-Zomergem. 
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Natuur en landschap 

De drie reliëftypes hebben hun impact gehad op het landschap.  

Het vlakke kreken- en poldergebied is een relatief onbebouwd gebied met belangrijke agrarische en natuurlijke waarden. Binnen dit gebied komt 

ook t.g.v. de specifieke ontginningsstructuur het kenmerkende landschap van het meetjesland tot uiting. Het betreft een structuur van zeer smalle 

percelen (de zogenaamde repelpercelen) die dwars op ontginningsdreven staan. 

De dekzandrug vormde door zijn iets hogere ligging aan de rand van de polders een ideale locatie voor de ontwikkeling van dorpen en steden. 

Maldegem, Adegem, Eeklo en Balgerhoeke zijn op deze rug gelegen. 

De cuestarug vormde vroeger een heidegebied. Grote delen zijn ontgonnen geweest t.b.v. landbouwactiviteiten. De delen die slechts beperkt 

ontgonnen zijn, zijn geëvolueerd naar bos (Drongengoedbos). 

In het plangebied komen volgende grote aaneengesloten gebieden voor met belangrijke natuurwaarden: 

 Het krekengebied in Sint-Laureins; 

 Het Drongengoedbos in Maldegem; 

 Het Leen in Eeklo; 

 De Bellebargiebos in Waarschoot. 

Nederzettingsstructuur 

Binnen het plangebied komen twee goed uitgeruste kernen voor. Het betreft Eeklo die geselecteerd werd als stedelijk gebied en Maldegem die 

geselecteerd werd als economisch knooppunt. Ze hebben een bovenlokale uitstraling. De overige kernen hebben een lager voorzieningenniveau en 

bedienen hiermee enkel de eigen kern of gemeente. Het betreft o.a. de kern van Sint-Laureins, Kaprijke en Adegem.  

Bedrijvigheid 

Binnen het plangebied komen twee grote bedrijventerrein voor. Het betreft: 

 Het bedrijventerrein Balgerhoeke, Kunstdorp, Nieuwendorpe (de volledige westzijde van Eeklo gesitueerd tussen de Ringlaan en het 

Schipdonkkanaal); 

 Het bedrijvenpark Krommewege in Maldegem. 

Infrastructuren 

Het plangebied wordt doorkruist door een aantal belangrijke infrastructuren: 

Wegen: 

 N49: 2x2 weg die de verbinding vormt tussen de havens van Zeebrugge, Gent en Antwerpen; 

 N44: 2x2 weg die de verbinding vormt tussen de N49 en de E40; 

 N9: 2x1 weg die de historische verbinding vormde tussen Brugge en Gent en waarlangs diverse steden en gemeente gegroeid zijn. 
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Waterwegen: 

 Afleidingskanaal van de Leie (Schipdonkkanaal); 

 Leopoldkanaal. 

Overige infrastructuren: 

 Hoogspanningslijn Zeebrugge-Zomergem; 

 Hoogspanningslijn ten zuiden van Maldegem-Eeklo; 

 Bestaande windturbines in het plangebied: 

o lijnopstelling langs N49: 16 bestaande en/of vergunde turbines; 

o 3 turbines op het bedrijventerrein Nieuwendorpe; 

o windturbine t.h.v. Peperstraat te Eeklo. 
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5 PLANOLOGISCHE CONTEXT 

5.1 PLANNINGSINTIATIEVEN OP VLAAMS NIVEAU 

5.1.1  Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (1997) 

 Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) bepaalt de 

ruimtelijke visie voor Vlaanderen. Het plan legt de grote 

krijtlijnen vast waarbinnen het ruimtelijk beleid kan worden 

gevoerd. Het RSV legt ook de bevoegdheidsverdeling vast 

tussen de verschillende niveaus gewest, provincie en 

gemeente. 

 

 

  

 

Gewenste structuur RSV 
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5.1.1.1    Beleidsopties m.b.t. windturbines 

Bij de eerste versie goedgekeurd in 1997 en ook na de eerste herziening van 12 december 2003 zijn echter geen bepalingen opgenomen met 

betrekking tot een bevoegdheidsverdeling van windmolens. De opgenomen ruimtelijke principes van het RSV (bundeling en concentratie, vrijwaren 

van de open ruimte, …) en de principes van een duurzaam beleid kunnen het inplantingsbeleid van windturbines sturen. Deze sturing is zichtbaar in 

de ruimtelijke principes opgenomen in de omzendbrieven omtrent de inplanting van windturbines. 

 

Bij de tweede herziening van het RSV, goedgekeurd op 17 december 2010 door de Vlaamse Regering, is louter een beperkt deelhoofdstuk 

opgenomen met betrekking tot decentrale energieproductie waaronder de windturbines zich situeren. Hieronder is deze tekst integraal opgenomen. 

 

“7.3 Installaties voor decentrale energieproductie 

Er wordt ruimte voorzien voor installaties voor energieproductie op basis van hernieuwbare energiebronnen (wind, zon, biomassa, biogas, 

waterkracht), en/of kwalitatieve warmtekrachtkoppeling. Hiervoor wordt een locatiebeleid ontwikkeld dat de potentiëlen inzake hernieuwbare energie 

helpt realiseren, rekening houdend met de ruimtelijke, landschappelijke en stedenbouwkundige randvoorwaarden, en de ontwikkeling van het 

elektriciteitsnet. Er zal een ruimtelijk beleidskader worden uitgewerkt voor de inplanting van windturbines en andere vormen van decentrale 

hernieuwbare energieproductie, en warmtekrachtkoppelingsinstallaties. Dit gebeurt in overleg met de andere beleidsdomeinen en andere 

beleidsniveaus.” 

 

Het Vlaamse Gewest engageert zich met andere woorden tot de opmaak van een ruimtelijk beleidskader, onder meer voor de inplanting van 

windturbines in overleg met andere beleidsdomeinen en beleidsniveaus. Op basis van het RSV heeft het Vlaamse Gewest al enkele gewestelijke RUP’s 

opgesteld voor windturbines in de provincie Oost-Vlaanderen. Dit zijn twee specifieke RUP’s voor windturbines enerzijds in de Zone Kruibeke Beveren 

langsheen de E17 en anderzijds voor de zone langsheen de N49-E34 te Maldegem.  

 

5.1.1.2   Structuurbepalende elementen op Vlaams niveau in de concentratiezone 

Het RSV heeft binnen het plangebied een aantal elementen op Vlaams niveau aangeduid. Het betreft: 

 De selectie van Eeklo als structuurondersteunende kleinstedelijke kern. Het ruimtelijk beleid is erop gericht de stedelijke kern en het stedelijk 

functioneren te consolideren en te versterken door het creëren van ruimte voor een bijkomend aanbod aan woningbouw, aan stedelijke 

voorzieningen en aan economische activiteiten.  

 De selectie van Maldegem als economisch knooppunt. Economische knooppunten vervullen naast de stedelijke gebieden een belangrijke rol 

binnen de economische structuur in Vlaanderen. Het gaat over gemeenten die een grote impact hebben op de werkgelegenheid: zij dragen 

bij in de evenwichtige spreiding van de werkgelegenheid en voor de kansen die hieraan verbonden zijn voor de betrokken regio.  

 De selectie van de A11/N49 als hoofdweg. Hoofdwegen verbinden de grootstedelijke- en regionaalstedelijke gebieden en de poorten.  Op 

termijn dient de N49 omgevormd te worden tot volwaardige autosnelweg. 

 De selectie van de R43 als secundaire weg type II (sedert herziening RSV 2011) en de N44 als primaire weg type I (omvorming tot autoweg) 
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 De selectie van het afleidingskanaal van de Leie (Schipdonkkanaal) als alternatieve hoofdwaterloop voor de ontsluiting van de havens van 

Zeebrugge en Oostende 

5.1.2  Ruimtelijke visie landbouw, natuur en bos: regio Veldgebied Brugge - Meetjesland 

In uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen stelde de Vlaamse overheid in 2006 een ruimtelijke visie op landbouw, natuur en bos op 

voor de regio Veldgebied Brugge - Meetjesland. Deze is gericht op de afbakening van de doelstellingen met betrekking tot de agrarische gebieden en 

de natuurlijke structuren. Hierbij is een gebiedsgerichte en geïntegreerde ruimtelijke visie op de natuurlijke én agrarische structuur uitgewerkt in 

overleg met de gemeenten en de provincies. 

 

Voor de regio Veldgebied Brugge – Meetjesland worden volgende beleidsdoelstellingen voorop gesteld: 

 Vrijwaren van samenhangende landbouwgebieden voor beroepslandbouw; 

 Behoud en versterking van de bestaande natuurcomplexen en inschakeling ervan binnen een netwerk; 

 Behoud van gave cultuurlandschappen en structurerende landschapselementen; 

 Behoud en versterking van bestaande bos- en parkstructuur; 

 Behoud en versterken van valleistructuren en watersystemen; 

 Toeristisch-recreatieve ontsluiting van de open ruimte. 

Deze beleidsdoelstellingen worden verder uitgewerkt in deelruimten. De concentratiezone voor windturbines situeert zich binnen 3 deelruimten: 

Noordelijk Houtland (nr. 4 op figuur) 

De deelruimte Noordelijk Houtland omvat het omvangrijke 

veldgebied van het Drongengoed met omliggende 

samenhangende landbouwgebieden. In het zuiden vormt het 

kanaal Gent-Brugge de grens, in het oosten het 

Afleidingskanaal van de Leie, in het noorden de dekzandrug 

van Maldegem en in het westen Brugge. Binnen deze 

deelruimte bevinden zich grote aaneengesloten 

landbouwgebieden en bos- en heidecomplexen 

(Drongengoedbos, Kallekesbos, Schobbejakshoogte) met 

een zeer waardevolle ecologische kwaliteit van internationaal 

belang. Het ruimtelijk beleid is erop gericht deze te 

versterken alsook het mozaïeklandschap met omgevende 

dreven, dreefrestanten, geometrische ontginningsstructuur 

met een ruimtelijke mozaïek van kleinere bossen en 

landbouwgronden. Het ruimtelijk beleid is er tevens op gericht de belangrijke beekvalleien en waardevolle graslanden te behouden en te versterken. 

 

Situering deelruimten 
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Noordelijk Zandig Meetjesland (nr. 5 op figuur) 

De deelruimte omvat de aaneengesloten landbouwgebieden gelegen tussen de dekzandrug van Maldegem in het zuiden en de Nederlandse grens en 

Zeeuws-Vlaamse polders in het noorden. In het westen vormen de kustpolders de grens, in het oosten het Havengebied van Gent. 

Dit groot aaneengesloten landbouwgebied, dat ten noorden van het Leopoldskanaal wordt gekenmerkt door dijken en kreken, wordt gevrijwaard 

voor de land- en tuinbouwsector. Het ruimtelijk beleid is erop gericht de typische ontginningsstructuren (blok- en repelpercelering), het netwerk van 

sloten en perceelsrandbegroeiingen en kleine landschapselementen te behouden en te versterken. 

 

Zuidelijk Zandig Meetjesland (nr. 6 op figuur) 

De deelruimte omvat het landbouwgebied en de aan de dekzandrug gekoppelde bosgebieden tussen Gent en Eeklo. Dit gebied wordt gekenmerkt 

door een centraal gelegen open landbouwgebied. Deze deelruimte wordt in het noorden begrensd door de Lembeekse bossen en het Leen waarvoor 

een bosuitbreiding vooropgesteld wordt. Het ruimtelijk beleid is er tevens op gericht de beide boskernen stapsteensgewijs ecologisch te verbinden. In 

het verstedelijkt gebied van Gent speelt de landbouw een belangrijke rol in het bewaren en versterken van de resterende open ruimte. Een versterking 

van de Vinderhoutse bossen leidt tot het vergroten van het areaal randstedelijk groengebied. 

5.1.2.1 Herbevestigde agrarische gebieden 

In uitvoering van de ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos duidde het Vlaams gewest  gebieden aan waarvoor de bestaande gewestplannen 

herbevestigd zijn i.f.v. de agrarische structuur. (zie hoofdstuk 6). Aangezien voorliggend PRUP betrekking heeft op herbevestigde agrarische gebieden 

(HAG), is de omzendbrief RO/2010/01 van toepassing.  

Gezien de huidige clichering van de typevoorschriften voor gewestelijke RUP’s met de voorschriften van het gewestplan, is de inplanting van 

windturbines binnen de HAG reeds vandaag mogelijk. Voorliggend RUP heeft tot doelstelling om de mogelijke inplantingslocaties te beperken tot één 

concentratiezone waarrond een uitsluitingszone van 5 km wordt aangeduid. Hierdoor heeft het RUP een positieve impact op de grootschalige 

agrarische structuren. Ter vrijwaring van de landbouwstructuren worden bovendien milderende voorschriften opgenomen die een maximaal 

gebundeld gebruik van de ondersteunende infrastructuren vooropstellen (bv. toegangswegen). 

Indien door de inplanting van de windturbines en ondersteunende infrastructuren teveel kleine restpercelen ontstaan, zal de provincie onderzoeken of 

een mini-verkaveling mogelijk is ten einde de kavelstructuur in het plangebied te optimaliseren. 
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5.1.3  Gewestelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen  

In uitvoering van de visies opgesteld in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en de Ruimtelijke visie landbouw, natuur en bos: regio Veldgebied 

Brugge – Meetjesland heeft het Vlaams Gewest verscheidene ruimtelijke uitvoeringsplannen opgesteld. De lijst van deze gewestelijke ruimtelijke 

uitvoeringsplannen, maar ook van de provinciale en gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, is opgenomen in de juridische toestand. 

 

Volgende RUP’s zijn relevant voor dit PRUP: 

1. Gewestelijk RUP Zone voor windturbines in Maldegem 

Wat betreft windenergie is in het plangebied 

een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 

opgesteld, het GRUP Zone voor 

windturbines in Maldegem. Dit GRUP is 

definitief vastgesteld door de Vlaamse 

Regering op 13 maart 2009. 

 

 

Grafisch plan GRUP Zone voor windturbines in Maldegem (BVR 13 maart 2009) 
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2. Gewestelijk RUP Optimalisatie van het hoogspanningsnetwerk in Vlaanderen 

 

 

 

Grafisch plan GRUP Optimalisatie van het hoogspanningsnetwerk in Vlaanderen; uitteksel uit 

deelplan 2.  (BVR 13 juli  2012) 

De doelstelling van het ruimtelijk uitvoeringsplan is de aanleg mogelijk te 

maken van een 380kV hoogspanningsleiding tussen Zomergem 

(hoogspanningsstation Horta) en Zeebrugge (inclusief accessoires zoals 

omvormstations). Dit GRUP is definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering 

op 13 juli 2012. 

Grafisch plan GRUP Optimalisatie van het hoogspanningsnetwerk in 

Vlaanderen; uitteksel uit deelplan 3.  (BVR 13 juli  2012) 
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5.2 PLANNINGSINITIATIEVEN OP PROVINCIAAL NIVEAU 

5.2.1  Provinciaal ruimtelijk structuurplan Oost-Vlaanderen 

Het Provinciaal Structuurplan Oost-Vlaanderen (PRS) is op 18 februari 2004 door de Vlaamse minister bevoegd voor Ruimtelijke Ordening 

goedgekeurd. Het gewenste ruimtelijke beleid wordt samengevat in onderstaande figuur. Op 25 augustus 2009 is het Provinciaal Beleidskader 

Windturbines als addendum aan het PRS gevoegd. Op 18 juli 2012 is de tweede partiële herziening van het PRS door de minister goedgekeurd. 
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5.2.1.1   Beleidsopties m.b.t. windturbines 

In deze eerste versie van het PRS werd de doelstelling opgenomen om voor de windturbines een ruimtelijk kader op te stellen dat bij wijze van 

herziening zal worden opgenomen. In de algemene principes van het PRS en binnen de gewenste landschappelijk structuur zijn echter stellingen 

opgenomen die het locatiebeleid van windturbines kunnen sturen. De interpretatie van deze stellingen is later opgenomen in het specifieke 

beleidskader.  
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Het Provinciaal Beleidskader Windturbines (PBW) is goedgekeurd bij ministerieel besluit van 25 augustus 2009 waarbij de bepalingen tot het 

opleggen van een windtoets zijn geschrapt. Het PBW werkt als een addendum aan het PRS waarbij dezelfde opbouw is gehanteerd met een 

informatief, richtinggevend en bindend gedeelte.  

De bespreking van het PBW gebeurde onder hoofdstuk 2. 

5.2.1.2   Deelruimtebeleid 

Het plangebied maakt deel uit van het Westelijk Openruimtegebied. Het vormt een onderdeel van een grensoverschrijdend openruimtegeheel met 

diverse kenmerken en functies. De volgende ruimtelijke principes worden gehanteerd: 

Gebiedsgerichte afstemming tussen landbouw, bos, natuur en recreatie op basis van de landschappelijke differentiatie. 

De maatregelen ter versterking van de openruimtefuncties worden op elkaar afgestemd op basis van een gebiedsgerichte visie. Dit betekent een 

versterking van de landschapskenmerken in het Polder- en Krekengebied (kreken, dijken, …), van het typische landschap van bossen en velden op en 

tussen de dekzandruggen en van de Leievallei als groene as. Tussen de gebiedsdelen worden onderlinge (ecologische) verbindingen gecreëerd. Door 

grote infrastructuren wordt het landbouwlandschap gestructureerd in grote aaneengesloten landbouwgebieden, die maximaal worden gevrijwaard. 

De gebiedsgerichte landbouw-economische potenties worden maximaal gevaloriseerd. 

Bundeling van wonen en woonondersteunende functies in een beperkt aantal kernen. 

Om de leefbaarheid (voor het geheel van nederzettingen) voor de toekomst te garanderen, wordt de verdere groei van wonen, woonondersteunende 

functies en lokale bedrijvigheid gebundeld in een beperkt aantal kernen. Eeklo, Maldegem, Aalter en Deinze kunnen elk op hun niveau ontwikkelen 

als centrale kern.Verdere verlinting tussen Maldegem en Eeklo moet worden voorkomen. 

Evenwichtige geografische spreiding van de economie gekoppeld aan centrale plaatsen met de geschikte ontsluitingspotenties. 

De regionale bedrijventerreinen worden voorzien op goed ontsloten plaatsen en gekoppeld aan bestaande economische knooppunten. Deze 

knooppunten staan in voor een evenwichtige spreiding van de werkgelegenheid in het gebied, met name Eeklo en Maldegem in het noorden, Aalter 

in het centrale deel en Deinze in het zuiden. 

Een gebiedsontsluiting gericht op de belangrijkste centrale kernen. 

Om de leefbaarheid en het functioneren van het openruimtegebied te garanderen, worden een aantal verzamelwegen naar de centrale kernen en 

naar het hoger wegennet geselecteerd. De regionale ontsluiting voor personenverkeer, vooral gericht op het Oost-Vlaams Kerngebied, wordt 

gerealiseerd door de verdere uitbouw van het openbaar vervoer. De centrale plaatsen worden uitgebouwd als knooppunten in de regionale 

ontsluiting met het openbaar vervoer. 

5.2.1.3   Structuurbepalende elementen provinciaal niveau in de concentratiezone 

Het PRS heeft binnen het plangebied een aantal elementen op provinciaal niveau aangeduid. Het betreffen de hierna opgesomde elementen: 
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De gewenste nederzettingsstructuur: 

 De selectie van de kernen Maldegem en Adegem als hoofddorp, de kernen Sint-Laureins, Kaprijke en Lembeke als meervoudig hoofddorp en de 

kernen Balgerhoeke, Kleit en Donk als woonkern. Hoofddorpen zijn de groeipolen van de nederzettingsstructuur van het buitengebied waar de 

lokale groei inzake wonen, voorzieningen en lokale bedrijvigheid gebundeld worden. Meerkernige hoofddorpen zijn woonkernen binnen 

eenzelfde gemeente die samen het statuut hebben van één hoofddorp. Woonkernen hebben een woonfunctie binnen de gemeente. In 

woonkernen kunnen echter geen lokale bedrijventerreinen ontwikkeld worden. 

De gewenste landschappelijke structuur: 

 De selectie van Cuesta van Oedelem-Zomergem en de dekzandrug Maldegem-Stekene als structuurbepalend reliëfelement; 

 De selectie van het Schipdonkkanaal, het Leopoldkanaal en de Ede als structuurbepalende hydrografische elementen; 

 De selectie van de het boscomplex Burkel-Drongengoed als structuurbepalend boscomplex; 

 De selectie van de overgang tussen de dekzandrug en het straatdorpengebied van Waarschoot als markante terreinovergang.  

De gewenste natuurlijke structuur: 

 Het natuurverbindingsgebied Meetjesland. In natuurverbindingsgebieden worden de bestaande natuurwaarden versterkt met het oog op hun 

verbindende functie.  

 Het Schipdonkkanaal, het Leopoldkanaal en de Ede als ecologische infrastructuren van bovenlokaal belang. De ecologische infrastructuur 

bestaat uit natuur- en bosgebieden die niet tot het VEN, noch tot het IVON behoren, de kleine landschapselementen en uit de natuur in de 

bebouwde omgeving. Ecologische infrastructuur wordt geselecteerd omwille van de meerwaarde die de infrastructuur kan bieden aan de 

natuurlijke structuur.  

De gewenste recreatieve structuur: 

 Het Vlaams kreken- en poldergebied is geselecteerd als toeristisch recreatief aandachtsgebied; 

 Maldegem en Eeklo zijn geselecteerd als gebieden van primair toeristisch-recreatief belang; 

 Het Leopoldkanaal en het Schipdonkkanaal zijn geselecteerd al toeristisch-recreatieve hoofdroutes.  

De gewenste mobiliteit en lijninfrastructuren: 

 De spoorlijn Eeklo-Gent als verbindend en verzamelend regionaal openbaar vervoer. 

 De N9 als secundaire weg type I, II en II naar gelang het segment; de N44a als secundaire weg type II. 
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5.3 GEMEENTELIJKE RUIMTELIJK STRUCTUURPLANNEN 

De gemeenten hebben hun eigen gebiedsvisies neergeschreven in gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen. Deze gemeentelijke plannen dienen 

zich te schikken naar de visies en bepalingen vastgelegd in de hogere structuurplannen. Voor de gemeenten die gelegen zijn in de concentratiezone 

Maldegem-Eeklo worden de structuurplannen gescreend met betrekking tot bepalingen die relevant zijn voor de inplanting van windturbines. 

De concentratiezone is voornamelijk gelegen in Maldegem, Eeklo, Kaprijke en in beperkte mate in Sint-Laureins. 

Het Gemeentelijk Structuurplan Maldegem (BD 29 maart 2007) bevat geen specifieke verwijzingen omtrent de inplanting van windturbines. Binnen 

de gewenste landschappelijke structuur zijn op lokaal niveau open ruimte corridors geselecteerd. De open ruimte corridors kunnen zowel een weids 

uitzicht hebben als een gesloten natuurlijk karakter (bvb. bossen). Het beleid in de open ruimte verbindingen is gericht op het weren van nieuwe 

bebouwing en op het waarborgen van de ruimtelijke relatie tussen de verbonden gebieden.  

Het Gemeentelijk Structuurplan Eeklo (BD 12 februari 2009) behandelt de windmolens als nieuwe bakens in het landschap die de grens tussen 

bebouwde omgeving en open ruimte bekrachtigen. Eeklo wenst nieuwe windmolens steeds te koppelen aan de stedelijke structuur en grootschalige 

gebouwencomplexen. 

Het Gemeentelijk Structuurplan Kaprijke (BD 12 mei 2005) stelt dat binnen de deelruimte “Kam van Waai-Kaprijke” de zichtrelatie vanuit de A11 op 

de kern van Kaprijke moet worden gevrijwaard. Deze zone is opgenomen als potentiële zoeklocatie door de provincie. Het structuurplan bevat verder 

geen specifieke bepalingen omtrent windturbines. 

Slechts een beperkt deel van Sint-Laureins is opgenomen als zoekzone daar de gemeente voornamelijk gelegen is in het open kreken-en 

poldergebied. Het Gemeentelijk Structuurplan Sint-Laureins (BD 27 oktober 2005) stelt dat het krekengebied een waardevol landschappelijk geheel 

vormt met een gaaf karakter. Het verder beschermen ervan verdient de nodige aandacht. Dit vindt onder meer plaats door middel van het afbakenen 

van het open landbouwgebied in bouwvrije zones. 
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6 JURIDISCHE TOESTAND 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de juridische context waarbinnen dit RUP wordt opgemaakt. De juridische toestand is eveneens 

weergegeven op het plan dat bij deze toelichtingsnota hoort.  

Type plan In het gebied 

Gewestplan(nen) 
Gewestplan : Eeklo - Aalter goedgekeurd bij K.B. 24.03.1978 

Wijzigingen: 

 gedeeltelijke wijziging te Sint-Laureins B.V.R. 08.07.1995  

 gedeeltelijke wijziging te Maldegem en Zomergem B.V.R. 08.07.1997 

 gedeeltelijke wijziging te Zomergem en Waarschoot B.V.R. 09.12.1997 

Gewestelijke ruimtelijke 

uitvoeringsplannen 

 GeRUP Leidingstraat Kluizen-Eeklo (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 01.09.2006) 

 GeRUP Optimalisatie van het hoogspanningsnetwerk in Vlaanderen (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 

13.07.2012) 

 GeRUP Zone voor windturbines in Maldegem-Eeklo (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 13.03.2009) 

 GeRUP Historisch gegroeid bedrijf Lotus Bakeries (definitief vastgesteld de Vlaamse Regering op 04 .07.2003) 

 GeRUP Leidingstraat Zomergem - Zelzate (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 19.11.2004) 

 GeRUP ‘Afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur: Onderdelen Grote Eenheid Natuur “Meetjeslands 

Krekengebied”’ (definitief vastgesteld de Vlaamse Regering op 20.02.2004) 

Provinciale ruimtelijke 

uitvoeringsplannen 

 PRUP Rioolwaterzuiveringsinstallatie Eeklo (goedgekeurd op 12.06.2007) 

 PRUP Verbrandingsoven Eeklo (goedgekeurd op 08.07.2008) 

 PRUP Afbakening structuurondersteunend Kleinstedelijk Gebied Eeklo / deelRUP afbakeningslijn (goedgekeurd op 16.09.2009)  

 PRUP Afbakening structuurondersteunend Kleinstedelijk Gebied Eeklo / deelRUP uitbreiding Nieuwendorpe (goedgekeurd op 

16.09.2009) 

 PRUP Afbakening structuurondersteunend Kleinstedelijk Gebied Eeklo / deelRUP bedrijventerrein Balgerhoeke (geschorst door de 

Raad van State) 29.04.2010: beslissing Deputatie goedkeuring nieuw RUP Regionaal bedrijventerrein Balgerhoeke- geschorst door 

de Raad van State. 

 PRUP Afbakening structuurondersteunend Kleinstedelijk Gebied Eeklo / deelRUP jachthaven (goedgekeurd op 16.09.2009) 

 PRUP Afbakening structuurondersteunend Kleinstedelijk Gebied Eeklo / deelRUP Kunstdal (goedgekeurd op 16.09.2009) 

 PRUP R43 - Zuidelijke omleidingsweg (in procedure voor de Raad van State) 

 PRUP Prins Boudewijnlaan – Hillestraat (M.B. 04.02.2010) 

 PRUP Bedrijvenpark Krommewege (M.B. 04.08.2009) 

Gemeentelijke ruimtelijke 

uitvoeringsplannen 

Eeklo: 

 RUP De Waai (goedgekeurd op 02.12 2010) 

 RUP Heldenpark (goedgekeurd op 15.12 2011) 

 RUP Broeken (goedgekeurd op 07.06.2012)  
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 RUP Stedelijke inbreidingsgebieden Sogeta, Lilan, Broeders van Liefde (goedgekeurd op 13.09.2012 met uitzondering van Lilan 

 RUP Overgangszone stad/landschap Lange Moeie (goedgekeurd op 13.09.2012) 

Kaprijke: 

 RUP sportcentrum Kaprijke (B.D. 14.05.2009) 

 RUP KMO-zone, containerpark, technische dienst, brandweer (vernietigd door de Raad van State) 

Maldegem: 

 RUP Middelburg Centrum (voorlopig vastgesteld door de Gemeenteraad op 25.04.2013) 

 RUP Zonevreemde Cluster Kronekalseide (B.D. 15.09.2011) 

Sint-Laureins 

 RUP ‘Lokaal bedrijventerrein en recreatiegebied’ (goedgekeurd op 03.07.2008) 

 RUP ‘Recreatiegebieden’ (goedgekeurd op 07.05.2009) 

 RUP ‘De Schepper’ (goedgekeurd op 04.06.2009) 

 RUP 'Zonevreemde woningen in ruimtelijk kwetsbaar gebied' (goedgekeurd op 12.01.2012) 

 RUP ‘Van Gucht’ (goedgekeurd op 24.10.2013) 

Algemene plannen van aanleg Kaprijke: 

 Is van toepassing: enkel in de deelgemeente Lembeke: APA (K.B. 29.06.1961), deel boszone 

Bijzondere plannen van aanleg Assende: 

 BPA Begraafplaats Bassevelde 

 BPA Sport en recreatie Bassevelde (M.B. 10.08.2000) 

 Sectoraal BPA Zonevreemde Bedrijven 

Eeklo: 

 BPA nr. 9 Pijkensakker (goedgekeurd op 11.08.1986) 

 BPA nr. 10 Pokmoere (goedgekeurd op 09.10.1985) 

 BPA nr. 11 Hoek Molenstraat-D.Goethalsstraat (goedgekeurd op 25.07.1985) 

 BPA nr. 13 Stassano (goedgekeurd op 17.11.1994) 

 BPA nr. 13.2 Stassano - wijziging (goedgekeurd op 24.10.2008) 

 BPA nr. 15 Krürger (goedgekeurd op 09.03.1998) 

 BPA nr. 16 Huysmanhoeve (goedgekeurd op 04.03.2004) 

 BPA nr. 17 Fusiekliniek (goedgekeurd op 04.11.2003) 

 BPA nr. 18 Kaaiken (goedgekeurd op 04.06.2007) 

 BPA nr. 20 delen 1 t.e.m.4 Zonevreemde bedrijven (goedkeuringen in 2007 en 2008) 

 BPA Industrieterrein Kunstdal / Zeelaan (goedgekeurd op 18.09.1963) 

 BPA Nieuwendorpe (goedgekeurd op 22.10.1970) 

Kaprijke: 

 BPA Dorpskom Lembeke I en I bis (K.B. 07.01.1972)  

 BPA-herziening: Wijziging BPA Dorpskom Lembeke I (K.B. 01.06.1979) 

 Wijziging BPA Dorpskom Lembeke (M.B. 17.08.1992) 

 Derde wijziging BPA Dorpskom Lembeke (M.B. 21.09.2000) 



       Toelichtingsnota        PRUP ‘WINDLANDSCHAP EEKLO - MALDEGEM’ 

62 

 

 BPA "Rusthuis St.-Vincentius" (M.B. 20.08.2002) 

 BPA zonevreemde bedrijven (M.B. 13.12.2004) 

Maldegem: 

 Sectoraal B.P.A. zonevreemde terreinen en gebouwen voor sport-, recreatie- en jeugdactiviteiten (M.B. 2002-09-13) 

 B.P.A. nr. 3 Lazarusbron (M.B. 2001-04-06) 

 Bedrijfs-B.P.A. voor het bedrijf B. Claeys - Staelens bvba (M.B. 2005-07-14) 

 B.P.A. nr. 1 Middelburg Centrum (M.B. 1985-09-10) 

 B.P.A. Nr. 4 De Berken (M.B. 2005-03-15) 

 B.P.A. nr. 5 Hof ter Ede (M.B. 2008-07-08)  

 Sectoraal B.P.A. zonevreemde bedrijven (M.B. 2001-12-05) 

 Bijzonder Plan van Aanleg 3A " Voetbal Middelburg" (M.B. 2005-03-01) 

 Sectoraal B.P.A. zonevreemde bedrijven fase 2 (M.B. 2008-03-26) 

Sint-Laureins: 

 BPA nr.1 Warande (goedgekeurd op 05.06.1979) 

 BPA ‘Zonevreemde bedrijven’ (goedgekeurd op 08.11.2001) 

 BPA ‘Containerpark en technische dienst’ (goedgekeurd op 21.09.2005) 

Ankerplaats 
 A34004: Burkel, Kallekensbos en Koningsbos 

 A40001: Krekengebied Sint- Margriete- Sint-Jan-in-Eremo 

 A40002: Drongengoedbos 

 A40006: Bellebargiebos en Lembeekse bossen 

 A40065: Dries van Kaprijke 

 A40070: Het Leen 

Beschermde monumenten  Site van de voormalige Romeinse versterking 

Beschermde stads- en 

dorpsgezichten 

 Dorpsgezicht: De Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartkerk, het kerkhof en de kerkhofomheining 

 Stadsgezicht: Omgeving Sint-Vincentiuskerk 

 Dorpsgezicht: De dreef naar het Groot Goed, de omwalling, de dienstgebouwen, het hof van het erf en de boomgaard 

 Dorpsgezicht: Het Landhuis met omliggende tuin 

 Dorpsgezicht: De dorpskom van Lembeke 

 Dorpsgezicht: Dorpskom Kaprijke 

 Stadsgezicht: Omgeving omschreven door de Noordstraat, Ledestraat en Marktstraat, met inbegrip van de Kapelaanstraat. 

 Dorpsgezicht: Bij het Godshuis horend perceel 

Beschermde landschappen  Graaf Jansdijk fase 1 

Vogelrichtlijngebieden  BE2301134: Krekengebied 

Habitatrichtlijngebieden 
 BE2500002: Polders 

 BE2300005: Bossen en heiden van zandig Vlaanderen: oostelijk deel 

Vlaams Ecologisch Netwerk 
 Gen: Het Bellebargiebos en Het Leen 

 Gen: De Bosgebieden van de cuesta van Zomergem-Oedelem 

 Gen: Het Meetjeslands krekengebied West 
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7 VERTALING VAN DE RUIMTELIJKE VISIE IN HET RUP 

In dit hoofdstuk wordt aangegeven welke inrichtingsprincipes uit de studie van de ruimtelijke visie verordenend zullen vastgelegd worden.  

7.1 DEFINIËREN VAN DE LIJNOPSTELLING 

Vanuit de ruimtelijke visie en vanuit het plan-MER is gebleken dat een lijnopstelling het meest geschikt is. Bovendien heeft een lijnopstelling een grote 

capaciteit voor nieuwe windturbines. Gezien de wens tot concentratie en optimaal ruimtegebruik met een hoge energie-opbrengst worden enkel 

grootschalige windturbines toegelaten (masthoogte > 100 m
3

). 

De lijnopstelling van de windturbines wordt zo gekozen dat ze de bestaande infrastructuurbundel benadrukt. In deze bundel liggen de snelweg E34, 

het hoogspanningstracé en het Schipdonkkanaal gebundeld. In de toekomst zal deze bundel van infrastructuren, door de inpassing van een tweede 

bovengrondse hoogspanningsleiding nog versterkt worden. De verschillende lineaire infrastructuren van snelweg en hoogspanning lopen echter niet 

parallel, ze hebben elk een eigen tracé en spelen een paar keer haasje-over. Ze bepalen daardoor een veel bredere zone dan enkel hun eigen tracé. 

Door aan beide zijdes van de infrastructuurbundel een lange lijn met windmolens te plaatsen bakenen de twee rijen de ruimte mee af. Het 

windlandschap definieert daarmee duidelijk een infrastructurele corridor. 

Ten einde de lijnopstelling als één geheel te aanzien is een maximaal éénvormig voorkomen gewenst. Het voorkomen van de windturbines wordt 

voornamelijk bepaald door het aantal wieken, de masthoogte, rotorlengte en visuele aankleding van de turbinemast en -gondel. De concentratiezone 

dient maximaal benut te worden. Het is dan ook vanuit het provinciebestuur Oost-Vlaanderen een beleidsmatig gewenste ontwikkeling om de 

aangeduide concentratiezone effectief in te vullen en te realiseren. Hiertoe dienen storende elementen voor het functioneren van de windturbines in 

de concentratiezone worden geweerd. 

 

                                              

3
 Het onderzoek gevoerd in het PlanMER is eveneens gebaseerd op windturbines met masthoogte van 100 m. 
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7.2 MAATREGELEN IN HET WINDLANDSCHAP 

De maatregelen hebben een dubbel doel en geven aanleiding tot een ruimer concept zijnde een windlandschap. Enerzijds kunnen ze ingezet worden 

als een returnmiddel van de baten van windenergie naar de gemeenschap. Anderzijds kan rondom de infrastructuurbundel aan landschapsopbouw 

gedaan worden die de aantrekkelijkheid van het landschap voor alle bewoners en bezoekers van de gemeenten ten goede komt. 

7.2.1  Bepaling van de zone waarbinnen landschappelijke maatregelen de grootste impact uitoefenen  

De afstand van waarop windmolens nog specifiek zichtbaar zijn in het 

landschapsbeeld hangt af van de beeldhoogte van deze grote objecten (zoals 

windturbines). De perceptie van afmetingen neemt eerst snel en daarna trager af 

naarmate de kijkafstand groter wordt. (Het landschap meervoudig bekeken. Marc 

Antrop (1989), pg 32). Uit de tangentiële afname van de beeldhoogte in functie van 

de kijkafstand blijkt dat er ongeveer twee overgangspunten zijn, namelijk bij 100m 

(dus zeer dicht bij het object, wat te maken heeft met de mogelijkheid om het object 

effectief te kunnen overzien) en ongeveer bij 800m waarna de beeldhoogte in het 

landschapsbeeld nauwelijks nog verkleind. Deze laatste afstand is daardoor 

maatgevend voor het uitwerken van flankerende maatregelen in het landschap. Er 

geldt dus een afstand van 800m waarin de beeldimpact van windmolens het grootst 

is. Daarna blijft er weldegelijk een beeldimpact, maar verandert deze nog 

nauwelijks. Bovendien neemt de zichtbaarheid van de windmolens ten gevolge van 

het gesloten karakter van het landschap en de verspreide bebouwing sterk af op de 

meeste plaatsen. Het is dus binnen deze afstand dat de flankerende maatregelen het 

meest effect hebben. Deze zone wordt dan ook de visuele intrusiezone genoemd. 

 

  

 

(De beeldhoogte in functie van de kijkafstand, Marc Antrop (1989) 
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7.2.2  Landschappelijke ingrepen 

Naast algemene ingrepen en projecten met een maatschappelijke impact op de regio is er de mogelijkheid 

tot het uitvoeren van landschappelijke ingrepen die het landschap in de regio herwaarderen. In de ruimtelijke 

visie voor de concentratiezone Maldegem-Eeklo zijn principes vastgelegd voor de kwalitatieve 

landschapsopbouw waarbij de historische structuren in het landschap behouden blijven en versterkt worden. 

Volgende principes zijn vooropgesteld: 

1. Open infrastructuurlandschap 

De infrastructuurbundel wordt afgebakend tussen twee rijen windmolens. Tussen de twee lijnen van 

windmolens wordt een openheid behouden. Ze garandeert vergezichten vanaf de snelweg maar behoudt ook 

de open zichten dwars op de snelweg. Tussen beide rijen in worden daarom geen bebouwingselementen of 

landschappelijke elementen toegevoegd. Het landschap wordt er bepaald door het samenspel van 

infrastructuren, windturbines en de repelpercelen van het typische landschap van de Meetjes. 

2. Dreven 

De oude ontginningswegen vormden grote dreven die doorheen het open landschap liepen en de 

verschillende kernen met elkaar verbonden, maar vooral ook het gebied toegankelijk maakten voor 

ontginning in functie van de landbouw. De dubbele bomenrijen, vaak van populieren, zijn langsheen de 

meeste wegen nog steeds behouden. Daar waar ze verdwenen zijn, of nooit aangeplant zijn, worden deze 

best toegevoegd. Op die manier blijven de oude structurerende wegen leesbaar in het landschap. In de 

infrastructuurcorridor hebben de dwarse structuren een belangrijke rol als nieuwe linken over de snelweg 

heen. Bovendien verbinden ze ook, bijvoorbeeld voor fietsers, het zuidelijke en noordelijke deel van het 

windlandschap. Ook deze wegen worden daarom best dreven met dubbele bomenrij. Op die manier delen 

ze het windlandschap, gezien vanaf de snelweg, op in een aantal landschapskamers. 

3. Houtkanten 

Opdat bewoners niet voortdurend heel veel windmolens zouden zien wordt de visuele impact van de 

windmolens vanuit de woningen en tuinen beperkt. Dit kan het best gedaan worden door landschappelijke 

ingrepen ter hoogte van de woningen zelf. De landschappelijke ingreep bestaat uit het aanplanten van lagere 

verticale landschappelijke elementen, zoals hagen, houtkanen en lage bomenrijen (bijvoorbeeld van essen). 

Deze structuren groeien vaak heel snel, waardoor al zeer snel resultaat geboekt kan worden. Bovendien 

moeten de landschappelijke elementen niet hoger te zijn dan 3 tot 6 meter om al een invloed te hebben. 

Door ze aan te planten op de langse perceelsgrenzen van de repelpercelen versterken ze de historische 

kavelstructuren van het Meetjesland. Bovendien bieden ze een heel gericht zicht: in de richting loodrecht op 



       Toelichtingsnota        PRUP ‘WINDLANDSCHAP EEKLO - MALDEGEM’ 

66 

 

de snelweg laten ze het zicht open, waardoor vergezichten vanuit woning of tuin mogelijk blijven. Maar dwarse zichten worden verhinderd waardoor 

nooit veel windmolens in het blikveld zullen staan.  

4. Blokbossen 

Een tweede landschappelijke ingreep die de visuele impact van de windmolens beperkt is het aanplanten van 

bijkomende bossen. Ten noorden van de E34 tussen Eeklo en Kaprijke komen verschillende kleine 

bosfragmenten, blokbossen op basis van de repelpercelen, voor. Ze werden mee aangeplant in het 

ontginningslandschap. De bossen zitten opgespannen tussen twee oude ontginningstracés in en sluiten het 

landschap deels af. Doordat ze niet aaneensluiten blijven er in noord-zuid richting nog verschillende openingen 

of vides doorheen de structuur behouden. Op verschillende plaatsen worden bijkomende blokbossen tussen de 

ontginningswegen aangeplant. Ze bufferen het zicht vanuit, maar ook op de agrarische linten. Bovendien 

kunnen de nieuwe blokbossen ook een belangrijke rol spelen als ecologische stapstenen tussen de bestaande 

bossen in.  

7.2.3  Realisatie van een windlandschap 

De invulling van de concentratiezone met grootschalige windturbines vormt de basis te vormen van een ruimer windlandschap. Dit windlandschap is 

ruimer dan het louter landschappelijke, maar heeft ook een maatschappelijke context.  

Op het grafisch plan wordt een zone vastgelegd waarbinnen deze maatregelen dienen genomen te worden. Het betreft cfr. 7.2.1 een strook van 800 

m rondom de zone voor windturbines. Deze visuele intrusiezone, een band van 800 m rondom de mogelijke inplantingszone voor windturbines zoals 

bepaald in hoofdstuk 7.2.1 vormt samen met de zone voor inplanting van windturbines het ‘windlandschap’. 

Bij de opmaak van de visievorming voor de inplanting van grootschalige windturbines in de zoekzone Eeklo –Maldegem is in eerste instantie 

voornamelijk uitgegaan van landschappelijke maatregelen. Op basis van het Plan-MER (zie verder) is echter gebleken dat de impact op het 

landschap slechts beperkt negatief is. Om deze reden is het niet vereist de louter landschappelijke maatregelen als dwingend op te nemen. In de 

plaats hiervan is ervoor geopteerd om een ruimere landschappelijk-maatschappelijke invulling te geven door middel van het ‘windlandschap’.  

Dit windlandschap vorm het ruimtelijk onderdeel van het regionaal energielandschap dat wordt gerealiseerd. Het is de zone waar een belangrijk deel 

van de focus voor landschappelijke en maatschappelijke ingrepen in functie van de gemeenschap worden ondernomen. De invulling van het 

windlandschap wordt dan ook ondersteund door de begeleidende projecten buiten het kader van het RUP. Deze begeleidende projecten zijn 

samengebundeld onder de noemer van het energielandschap. (zie hoofdstuk 7.4) 
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7.3 VASTLEGGEN VAN EEN UITSLUITINGSZONE 

Zowel de ruimtelijke visie op de concentratiezone als het plan-MER geven aan dat een bundeling van windturbines binnen de concentratiezone 

wenselijk is. Een autonoom scenario waarbij windturbines ongeordend kunnen ingeplant worden binnen de volledige concentratiezone is niet 

wenselijk. Daarom wordt binnen het RUP ook een uitsluitingszone gedefinieerd waarbinnen geen nieuwe groot- of middenschalige windturbines 

kunnen voorzien worden.  

Bovendien zou bij een te kleine onderlinge afstand van clusters van windturbines een visuele interferentie tussen de projecten ontstaan. De stelregel is 

dat visuele interferentie tussen verschillende windmolenparken optreedt als er verschillende parken binnen het gezichtsveld zichtbaar zijn. Bij visuele 

interferentie treedt er landschappelijke vervlakking op. Want wanneer er verschillende locaties met windmolens tegelijk zichtbaar zijn, is er, mede 

door de uniforme vormgeving van de windmolens als grootschalige objecten, geen sprake meer van een karakterisering van de plek of van een van 

de inplantingslogica ten gevolge van de kenmerken van de plek zelf. Het landschap geraakt in dat geval verzadigd en de eigen kenmerken van het 

landschap, de specifieke landschappelijke structuren en patronen zijn niet langer herkenbaar. Bij een nivellering van het horizonbeeld treedt dus ook 

een vervlakking van het landschap op waardoor de contextuele aanpak, verdwijnt. 

In de Nederlandse literatuur is informatie opgenomen over de kritische afstanden tussen windparken. Interactie tussen opstellingen moet worden 

voorkomen indien we willen streven naar “rust, samenhang, herkenbaarheid, helderheid en afleesbaarheid”. Hierbij wordt geadviseerd om “een 

afstand tussen opstellingen te respecteren van minimaal 4 km, vooral bij open landschappen. Friesland houdt een afstand van 5 km aan.”
4

  

Afhankelijk van de literatuurbron wordt aangegeven dat visuele interferentie ontstaat bij onderlinge afstanden kleiner dan 2km tot onderlinge 

afstanden kleiner dan 5 km. Een afstand van 5 km wordt bijkomend onderbouwd vanuit de landschapsbeleving van de waarnemer. Het gemiddelde 

gezichtsveld van een mens maakt een verticale hoek van 37° waarvan 14° boven de horizon wat beschouwd wordt als een comfortabele 

gezichtshoek. Dit is dus wat men ziet boven de horizon, zonder het hoofd te bewegen of omhoog te kijken. De visuele pregnantie van een windturbine 

(uitgedrukt in %) vertegenwoordigd het deel van het gezichtsveld dat ingenomen wordt door een object in dit geval een windturbine. In een vlak reliëf 

is de visuele pregnantie van een windturbines van 150m fysiologisch rustgevend vanaf 600m de afstand van waar men deze volledig kan zien zonder 

het hoofd te bewegen of naar boven te kijken. Een windturbine van 150m vertegenwoordigt vervolgens op een afstand van 0.6 tot 2km nog meer 

dan 30% van het verticale zich, 15% op 2à4 km, enz.  

In het RUP wordt een afstand van 5 kilometer gekozen omdat we te maken hebben met een relatief vlak landschap dat echter doorsneden is met 

bebouwing en groenelementen zodat de openheid van het landschap lokaal beperkt wordt tot een ‘landschappelijke kamer’. Het relatief vlak reliëf en 

het schaalniveau van de hedendaagse turbines zorgt voor een grotere zichtbaarheid van de windturbines aan de horizon. Bovendien is het project 

van relatief grote omvang waardoor het wenselijk is dat er geen bijkomende windturbines in de regio voorzien worden die de globale perceptie van 

de lijnopstelling verstoren. 

                                              

4
 Windturbines in het landschap. Nieuw plaatsingsbeleid op basis van landschapsbeleving gewenst voor de jongste generatie windturbine. MB Schöne, Alterra 

Wageningen (2007), p. 59 



       Toelichtingsnota        PRUP ‘WINDLANDSCHAP EEKLO - MALDEGEM’ 

68 

 

Tussen het windproject Eeklo – Maldegem en de windprojecten in andere projecten wordt een afstand gehanteerd van 5 km. Onderzoek toont aan 

dat er in Vlaanderen geen verschil is tussen een 'verstedelijkte' omgeving en een 'buitengebiedomgeving': ook in een meer verstedelijkte omgeving 

veroorzaken windclusters die te dicht bij elkaar liggen, visuele interferentie. Dat komt omdat in Vlaanderen, in de periferie van de stad de bebouwing 

eerder verspreid is, terwijl visuele interferentie enkel minder is wanneer sprake is van een dichtbebouwde omgeving met aaneengesloten woningen die 

het gezichtsveld zeer beperken.  

De middenschalige windturbines (masthoogte tussen 15 en 100 m) worden geweerd aangezien reeds in de eerste stappen van de visievorming is 

aangetoond dat de landschappelijke impact ten opzichte van het energetisch rendement te grootschalig is. Er is dan ook de voorkeur geboden tot 

een zo energetisch optimale ontwikkeling van het plangebied met grootschalige windturbines in een vastgelegde concentratiezone. 

Bestaande windturbines die binnen deze uitsluitingszone liggen (3 op het bedrijventerrein Nieuwendorpe en 1 aan de Peperstraat in Eeklo) kunnen 

verder blijven functioneren. Bij afbraak zal herbouw niet toegestaan worden. Er wordt geopteerd om de windturbines binnen de concentratiezone 

maximaal te concentreren in de lijnopstelling.  

7.4 OOST-VLAANDEREN ENERGIELANDSCHAP 

De term energielandschap is de globale noemer voor de gewenste ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkeling naar een duurzame leefomgeving. 

Hierbij gaat niet alleen aandacht uit naar de opwekking van windenergie, maar ook de inzet op andere duurzame energiebronnen. Gezien een 

ongecontroleerde en chaotische inplanting van windturbines leidt tot een daling van de visuele kwaliteit van de Oost-Vlaamse landschappen, is de 

ruimtelijke inplanting hiervan gestuurd door ruimtelijke planningsprocessen waarvan voorliggend RUP een voorbeeld is. 

De provincie Oost-Vlaanderen ziet echter windturbines niet als een negatief element waarmee zeer defensief mee moet worden omgesprongen, maar 

als een positief, landschapsvormend element, met voordelen op een mondiale (b.v. beperking CO2-uitstoot) en lokale (b.v. tewerkstelling, 

elektriciteitsproductie zonder uitstoot fijn stof, minder afhankelijkheid van externe energiebronnen, lokale productie met beperkte transportverliezen, 

bevoorradingszekerheid,…) schaal. Windturbines hoeven niet gecamoufleerd te worden. Wanneer de inplanting op een doordachte manier 

plaatsvindt, kan door de hoge mate van zichtbaarheid een nieuwe landschappelijk raamwerk gevormd worden, een landschappelijk kader waarmee 

bestaande structuren in het landschap kunnen geaccentueerd worden en/of nieuwe structuren kunnen worden gecreëerd.  

De concrete realisatie van windturbines in de concentratiezones wordt in de hand genomen zodat de ontwikkelaars op elkaar en de omgeving 

worden afgestemd, zodat er via de windturbines, meerwaarden kunnen gecreëerd worden voor de lokale gemeenschap en de omgeving en zodanig 

dat – via een uitgebreide communicatie – alle betrokken actoren ook op de hoogte zijn van de stand van zaken. Hierbij wordt een herverdeling van 

lusten en lasten en een grotere participatie van de lokale gemeenschap rondom de projectzones als een absoluut noodzakelijke voorwaarde gezien 

voor de realisatie op het terrein. 

Met het vooropgestelde model om de lusten en lasten van windturbines beter te verdelen, wil Oost-Vlaanderen Energielandschap streven naar een 

hoger draagvlak, lokale aanvaarding van windturbines als hernieuwbare energievorm.  
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Het model stelt aan de inputzijde van turbineprojecten een rechtstreekse deelname van de lokale gemeenschap van 20% voorop. Op deze manier 

heeft de lokale gemeenschap een deel controle over de windturbines in hun achtertuin, kunnen zij mee genieten van groene stroom geproduceerd op 

eigen bodem en kunnen zij zelf beslissen wat er met hun opbrengsten van de turbines gebeurd: investeren in eigen regio kan dus perfect. 

Aan de outputzijde wordt een deel van de winsten van de windturbineprojecten afgeleid in een financiële meerwaarde voor de onmiddellijke 

omgeving. De ontwikkelaars wordt opgelegd een fonds te spijzen dat ingezet moet worden voor de lokale gemeenschap. De precieze besteding van 

dat fonds wordt uitgewerkt, maar uit alle reeds onderzochte informatie zijn wel al een aantal noodzakelijke aspecten bekend: 

 het fonds moet de lokale gemeenschap – burgers, overheid, bedrijven – ten goede komen, aan hen wordt immers gevraagd om een deel van 

het Oost-Vlaamse windpotentieel in hun "achtertuin" te dragen 

 in nog grotere mate moet het fonds meerwaarde bieden aan diegene die de grootste impact ervaren van de windturbines: de 800m zone rond 

de concentratiezone 

 de windturbines worden geconcentreerd aan een reeds bestaande infrastructuurbundel die sowieso al een sterke visuele impact heeft op het 

landschap en de omgevingskwaliteit heeft aangetast 

 door de komst van de windturbines wordt een "windlandschap" gecreëerd dat potentieel heeft om uit te groeien tot een "energielandschap" 

Door dit fonds onder meer in te schakelen voor de verhoging van de omgevingskwaliteit rondom de windturbine zone, en dus rond de 

infrastructuurbundel, wordt indirect een meerwaarde gecreëerd voor álle omwonenden. Hierbij wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de zone 

‘windlandschap’ zoals bepaald in hoofdstuk 7.2. 

 

7.4.1 Omgevingskwaliteit  

Omgevingswaarde is een moeilijk zeer precies te kwantificeren begrip. Het is de waardering die mensen in een concreet gebied op een bepaald 

moment aan de ruimte rondom hen, toekennen. Deze waardering is subjectief, dynamisch en afhankelijk van de rol van de waarnemer in die ruimte. 

Het is de som van de gebruikswaarde, de belevingswaarde en de toekomstwaarde. Net omwille van het verschil in rol en gebruik van de diverse 

actoren in het gebied – kan niet één maatregel van buitenaf naar voor geschoven worden om de omgevingskwaliteit te verhogen. Een pakket van 

mogelijke acties, aangereikt vanuit en gedragen door de verschillende actoren, daarentegen kan wel die verhoging bereiken. Ideaal zou dan 

uiteraard zijn als deze verhoging van omgevingskwaliteit ook mede het energielandschap verder vorm zou kunnen geven. 

Verhogen van de omgevingskwaliteit kan op verschillende manieren, waar mogelijk kan de ontwikkeling van het energielandschap er aan gekoppeld 

worden een aantal voorbeelden: 

 Verhogen gebruikswaarde 

Bij gebruikswaarde speelt de bereikbaarheid, het nut voor specifieke functies en de verenigbaarheid van verschillende functies een rol.  

Voorbeelden: 
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- Inschakelen van toegangswegen windturbines in recreatief netwerk fietsers, wandelaars,  

- Aanplanten van houtkanten voor biomassa productie, hier kan een koppeling met het LEADER project "Energiek gebruik van resthout uit 

landschapsonderhoud" een absolute versterking van elkaar betekenen 

- Aanplanten van korte omloophout  

- Aanleg van groen en waterpartijen met belevingsparcours of speelmogelijkheden voor kinderen, recreanten, toeristen, … 

- Realisatie landschapsintegratieplannen (LIP) : in kader van milieu- en/of stedenbouwkundige vergunningsaanvragen door 

landbouwbedrijven, biedt de Provincie Oost-Vlaanderen kostenloos de opmaak van landschapsintegratieplannen aan, deze spelen in op 

bepaalde begeleidende maatregelen gevraagd in de vergunningsbeoordeling. De effectieve realisatie kan ondersteund worden vanuit 

het fonds. 

- Realisatie landschapsplannen opgemaakt i.k.v. "Gestroomlijnd landschap": de Provincie gaat proactief naar de landbouwers om af te 

toetsen of een dergelijk plan kan opgemaakt worden, als daar enige interesse voor is om het daadwerkelijk te realiseren ook. 

- Aanplantingen en waterpartijen met extra gebruiksvoorzieningen (bvb voor kinderen) zullen vooral in de omgeving van woongebieden, 

potentiële woongebieden of gemeenschapsgronden een verhoging van de gebruikswaarde met zich meebrengen.  

 

 Verhogen belevingswaarde 

Bij de belevingswaarde speelt de vormgeving, materialengebruik, identiteit, samenhang en toegankelijkheid een rol. 

Voorbeelden: 

- Inschakelen van toegangswegen windturbines in recreatief netwerk fietsers, wandelaars met bijhorende recreatieve infrastructuur. 

- Verhogen agrarische architectuur en kwalitatieve heroriëntatie vrijgekomen landbouwgebouwen. 

- Gerichte aanplantingen die het kenmerkende landschapsbeeld van het Meetjesland opnieuw accentueren: houtkanten langs de 

langgerekte N-Z repels, bomenrijen langs de oude ontginningswegen en verbindingswegen. 

- Aanleg van water wat ook als een aantrekkelijk landschapselement wordt ervaren. 

- Aanplantingen met streekeigen soorten. 

 

 Verhogen toekomstwaarde 

Bij de toekomstwaarde spelen duurzaamheid, stabiliteit, flexibiliteit, integratie en ruimte voor vernieuwing een rol. 

- Inspelen op en ondersteunen van nieuwe ontwikkelingen in het gebied die omgevingskwaliteit verhogen 

- Aanplantingen en waterpartijen zullen vooral in de omgeving van woongebieden, potentiële woongebieden of gemeenschapsgronden 

een verhoging van de waarde met zich meebrengen. Een aantal studies tonen aan dat de waarde van een omgeving effectief stijgt als 

daar zicht is op veel landschapselementen zoals groen en water. 
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 Verschillende actoren, een verschillende inbreng 

Het verhogen van de omgevingskwaliteit zal voor elke betrokken actor net iets anders betekenen. Omdat er géén verhoging van de 

omgevingskwaliteit kan bereikt worden zonder dat de bepaalde maatregel gedragen wordt door de gebruikers en bewoners van die ruimte moet daar 

veel aandacht aan geschonken worden. 

Welke maatregelen ook uitgewerkt worden om de omgevingskwaliteit te verhogen – en die dan door het fonds vanuit de windturbines kunnen 

ondersteund worden – zij moeten aangereikt worden vanuit de actoren zelf, gedragen en zelfs uitgedragen worden door die lokale gemeenschap. 

Bij particulieren kan ingezet worden op streekeigen beplantingen in de tuin. Sommige particulieren hebben misschien nog braakliggende gronden: 

mogelijks kunnen deze ingeschakeld worden in een buurtvergroening. Aanplantingen van fruitbomen waarbij het fruit opengesteld wordt voor de 

buurt, komen de hele buurt ten goede. 

Er zijn in het gebied een aantal gronden van publiekrechtelijke rechtspersonen (OCMW's, gemeenten, Provincie, VMW, …). Deze kunnen prioritair 

ingezet worden om bepaalde landschapselementen op te realiseren – met respect uiteraard voor mogelijke pachters.   

Landbouwers zullen misschien eerder gebaat zijn bij marktconforme bijpassing vanuit het fonds voor aanplant van korte omloophout of houtkanten 

waardoor de productie van houtige biomassa economisch wél rendabel wordt. Zij hebben mogelijks ook voordelen bij een ondersteuning vanuit het 

fonds voor de realisatie van bepaalde verplichte maatregelen in functie van een vergunningsaanvraag of voor het architecturaal opwaarderen van 

bepaalde bedrijfsgebouwen. 

 Aandacht voor anderen vormen voor hernieuwbare energie 

In de 5km zone rond het concentratiegebied (bepaald in hoofdstuk 7.4) kan niet meer ingezet worden op windturbines om het hernieuwbare 

energiepotentieel te ontwikkelen. In tweede instantie kan vanuit het fonds ingezet worden op maatregelen die andere hernieuwbare energiebronnen 

stimuleren – in die 5km zone. 
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8 TECHNISCHE AANVULLINGEN BIJ HET RUP 

8.1 CONCLUSIE PLAN-MER 

Het Plan-MER-decreet van 27 april 2007 en het Plan-MER-besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2008 voorziet een integratiespoor voor 

een plan-MER bij het RUP. Binnen dit kader is volgens de geëigende procedure een onderzoek tot milieueffectenrapportage gevoerd. Het plan-MER 

werd opgesteld door Haskoning Belgium NV in opdracht van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen. Het plan-MER werd goedgekeurd op 

02/12/2013 door de dienst MER van het departement LNE. 

Het plan-MER onderzocht drie scenario’s met name een autonoom scenario, een cluster scenario en een lineair scenario. De provincieraad heeft op 

basis van de ruimtelijke visie en het plan-MER beslist om het lineair scenario in het RUP uit te werken. 

Hierna worden de conclusie van het plan-MER voor het lineair scenario opgesomd.   
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8.1.1  Effectbespreking 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de effecten bij het lijnscenario. 

Alle criteria worden gewaardeerd ten overstaan van de referentiesituatie. In de 

waardering van negatieve en positieve effecten wordt een schaal gehanteerd van -3 

tot +3, waarbij een -3 toegekend wordt als een grenswaarde wordt overschreden. 

 -3: significant negatief effect 

 -2: (relevant) negatief effect 

 -1: weinig/matig/ beperkt negatief effect 

 0: geen of verwaarloosbaar effect 

 +1: weinig/matig/ beperkt positief effect 

 +2: (relevant) positief effect 

 +3: significant positief effect. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodem 

Door de aanleg van de fundering wordt de natuurlijke bodemstructuur permanent gewijzigd (effect blijft na afbraak). Het gaat hier om een zeer 

beperkte oppervlakte van niet waardevolle bodems. Bij het lijnscenario treedt geen aantasting van waardevolle bodems op. Het effect van dit 

scenario ten opzichte van bodemtypologie worden bijgevolg neutraal beoordeeld.  

 

 

Effectgroep Lijnscenario 

Bodem 

Bodemtypologie 0 

Water 

Wijziging infiltratie -1 

Beïnvloeding overstromingsrisico’s -1 

Fauna en flora 

Beschermingszones natuur -1 

Vegetatie -1 

Fauna  -1 

Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 

Landschapsstructuur -1 

Landschapstypologie 0 

Landschapsbeeld -1 

Erfgoedwaarden  -1/-3 

Landschapsbeleving -1 

Mens 

Wijziging veiligheidsrisico 0 

Geluidshinder -1 

Slagschaduwhinder -2 

Landbouw -2 



       Toelichtingsnota        PRUP ‘WINDLANDSCHAP EEKLO - MALDEGEM’ 

74 

 

Water 

De verharde oppervlakte zal toenemen door het plaatsen van windturbines en de aanleg van toegangswegen. Door deze bijkomende verharding kan 

het oppervlaktewater, dat op deze locaties terecht komt, hier niet infiltreren en ontstaat er een effect op de oppervlaktewaterkwantiteit. Door de ruime 

afstand tussen de windturbines worden de verharde oppervlaktes verspreid over de clusters aangelegd. Het water kan lokaal afstromen rondom de 

funderingen en naast de werfzone en wegen, waardoor de infiltratie in het hele gebied niet wijzigt. Het effect blijft lokaal en wordt beperkt negatief 

beoordeeld.  

Er zijn een aantal turbines en werfzones gelegen in overstromingsgevoelig gebied, meer bepaald 5 turbines in effectief overstromingsgevoelig gebied 

en 4 in mogelijk overstromingsgevoelig gebied, voornamelijk tussen Maldegem en Eeklo. De toegangswegen van het lijnscenario lopen gedeeltelijk 

door effectief en mogelijk overstromingsgevoelig gebied (westelijke turbines). Het effect wordt bijgevolg als beperkt negatief beoordeeld. 

Geluid en trillingen 

Voor het lineair scenario worden de hoogste overschrijdingen (> 6dB) vastgesteld ten zuidwesten van Kaprijke en ter hoogte van de deelzone 

Busakker ten zuiden van de Expressweg N49 (ten noordoosten van Eeklo). Ter hoogte van de overige gebieden parallel aan de Expressweg blijven de 

overschrijdingen beperkt tot maximaal 6 dB.  

Licht 

Er is een duidelijk uitstraling van hoge uren slagschaduw waarneembaar ter hoogte van Kaprijke en het gehucht Bus. De woonlinten en enkele 

geïsoleerde landbouwbedrijven langsheen verschillende parallelwegen ten noorden van de E34 ondervinden een slagschaduwimpact boven de 50 

uur/jaar. Langsheen de noord-zuidverbindingen in het plangebied (N455, verbinding tussen Celie en Adegem en zone ten noorden van Maldegem) 

is eveneens een belangrijke impact te verwachten aan de hand van de worst case benadering. Dit is bij de referentiesituatie eveneens waar te nemen 

bij de N455 en de verbinding tussen Celie en Adegem.  

Fauna en flora 

In het lijnscenario ligt één windturbine binnen het Vlaamse natuurreservaat Sint-Jansbos. Het lijnscenario wordt hierdoor beperkt negatief beoordeeld. 

Er verdwijnt een beperkte oppervlakte van biologisch waardevol gebied. Het lijnscenario wordt hierdoor beperkt negatief beoordeeld. 

Vanwege de beperkte effecten op vleermuizen, broedende en pleisterende akkervogels en de beperkte barrièrewerking langs de voedseltrekroute van 

wilde eenden wordt het lijnscenario als beperkt negatief beoordeeld.  

Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 

Wat betreft de landschapsstructuur kan gesteld worden dat over het grootste deel van het studiegebied geen belangrijke wijzigen worden vastgesteld, 

enkel door het lineair uitbreiden van de windturbines langs de Expressweg. De volle lijn windturbines creëert een krachtig landschapselement dat de 

landschapsstructuur mee zal bepalen. Anderzijds zal de grote concentratie van windturbines de weidsheid van het open landschap verminderen, wat 

als beperkt negatief wordt ervaren.  
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De volle lijn windturbines definieert als windlandschap duidelijk een infrastructurele corridor, er wordt een krachtig landschapselement gecreëerd dat 

met zijn lineaire vorm een nieuwe typologie zal vormen. De typische dorpsvormen, de typologie van aanwezige bomen en bomenrijen binnen het 

landschap blijven bewaard. 

Algemeen kan gesteld worden dat bij een lineaire opstelling het landschapsbeeld enkel naar het noorden toe wijzigt. De uitbreiding van de 

windturbines zal het lineaire beeld dat momenteel al sterk aanwezig is binnen het landschap versterken. De impact van de nieuwe turbines is binnen 

het uitgestrekt landschap verwaarloosbaar, maar de zone rond de nieuwe infrastructuur valt binnen de visuele intrusiezone en zal hierdoor een 

beperkt negatief effect ondervinden. Het effect van bebakening (bij nacht) is verwaarloosbaar. Het aantal woningen is gering en omdat momenteel al 

een beeld van infrastructuur aanwezig is, is de aanvulling met windturbines niet zeer storend. 

Het lineair scenario is gelegen nabij een aantal beschermde erfgoedwaarden. Vele werken zullen worden uitgevoerd in ongeroerde grond, wat maakt 

dat het effect op de archeologische sites als significant negatief worden beoordeeld.  

Wat betreft landschapsbeleving kan gesteld worden dat bij een lineaire opstelling de beleving van het landschap enkel in het noorden toe en rond de 

Expressweg wijzigt. De impact is niet noodzakelijk negatief, maar is afhankelijk van de subjectieve beleving door de passant. Het effect wordt als 

beperkt negatief beoordeeld. 

Mens 

Doorheen het lijnscenario loopt een hoogspanningslijn van 150 kv. Bij het samenkomen van de R34 Ringlaan en de N494 Expresweg, ligt een 

hoogspanningssite. Ten westen van het lijnscenario loopt een hoogspanning van 26 tot 6 kv die ter hoogte van de lijn van 150 kv in een site 

uitmondt.  Bij de inplanting van de windturbines dient bijgevolg rekening gehouden te worden met deze hoogspanningslijnen en -sites, maar bij een 

doordachte keuze van de inplanting van de turbines blijft de inplanting volgens het lijnscenario behouden. 

Er zijn turbines binnen de military reserve aerodrome gelegen, deze mogen niet hoger zijn dan 122 m. Bij de huidige vergunde turbines zijn echter 

uitzonderingen toegestaan waardoor hier momenteel reeds turbines ingepland zijn die groter zijn dan 122 m. Voor de nieuw in te planten turbines 

dient steeds advies gevraag te worden aan defensie. 

Ten opzichte van de richtwaarden van de WGO wordt geen matige geluidshinder verwacht bij het lijn scenario. Ondanks dat de normen niet 

overschreden worden, vindt er toch een stijging van het achtergrondgeluid plaats in de omgeving van de turbines. Het effect wordt beperkt negatief (-

1) beoordeeld. 

Ter bepaling van het potentieel aantal gehinderden wordt onderzocht hoeveel oppervlakte woongebied of woonuitbreidingsgebied binnen de contour 

van 8 uur slagschaduw ligt. Dit betreft een worst case berekening van slagschaduw waardoor deze resultaten genuanceerd moeten worden. Uit deze  

analyse kan geconcludeerd worden dat er een potentiële impact is van slagschaduw op woongebied en woonuitbreidingsgebied. Het effect wordt als 

negatief beoordeeld. 
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Dichtbevolkte zones met hoge woondichtheden kunnen potentieel veel gehinderden bevatten. In de effectbepalingen van Lichthinder en geluidshinder 

is hiermee rekeningen gehouden.  

Bij het lijn scenario zijn een groot aantal turbines in landbouwgebied gelegen. Bovendien zijn al de turbines in herbevestigd agrarisch gebied 

gelegen. Door deze aanzienlijke impact op landbouw wordt het effect als negatief beoordeeld. 

  



       Toelichtingsnota        PRUP ‘WINDLANDSCHAP EEKLO - MALDEGEM’ 

77 

 

8.1.2  Milderende maatregelen 

In onderstaande tabel worden de milderende maatregelen opgelijst. Telkens wordt weergegeven of de maatregel op planniveau, projectniveau of via 

andere instrumenten dient uitgewerkt te worden. Indien het effect negatief is (vanaf -2) dienen de milderende maatregelen dwingend te worden 

opgelegd. In het vet worden de maatregelen weergegeven die dwingend zijn (voor een aantal scenario’s). 

Milderende maatregel Effect 
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Bodem    

Zorgvuldige keuze van inplanting turbines (buiten zone met 

waardevolle bodems) 

Geen aantasting waardevolle bodems. (x) x  

Aanleg werfzone en toegangswegen in steenslag Geen onomkeerbare wijziging van bodemgebruik x x  

Gebruik maken van bestaande wegen Geen wijziging bodemgebruik  x  

Water 

Aanleggen infiltratiegrachten Verhogen bufferend vermogen en infiltratiemogelijkheden x x  

Aanleg werfzone en toegangswegen in steenslag behouden infiltratiemogelijkheden (beperken verharde oppervlakte) x x  

Gebruik maken van bestaande wegen behouden infiltratiemogelijkheden (beperken verharde oppervlakte)  x  

Werfzones en toegangswegen die in effectief overstromingsgevoelig 

gebied worden aangelegd, mogen enkel opgehoogd worden 

wanneer dit gebeurt in overleg met de waterbeheerder en wanneer 

voldoende compensatie wordt voorzien voor de ingenomen 

waterbergingsruimte. 

Behoud waterbergingsruimte  x  

Op projectniveau, wanneer de exacte locaties gekend zijn, dienen, 

indien nodig, preventieve en/of compenserende maatregelen 

uitgewerkt te worden. Bijvoorbeeld langs het Schipdonkkanaal, men 

name ter hoogte van de kruising met de Zeelaan (N9). 

Verhogen bufferend vermogen en infiltratiemogelijkheden  x  

Geluid en trillingen 

Turbines inplanten die voldoen aan norm (weglaten, verschuiven, 

op gereduceerd vermogen draaien, , remmechanisme, geluidsarme 

turbines zowel tgv van gondel als aërodynamisch geluid) 

Beperkten van geluidsimpact tot norm  X  
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Licht 

Turbines inplanten die voldoen aan norm (weglaten, verschuiven, 

tijdelijk stilleggen, stilstandmodule) 

Beperken van slagschaduwimpact tot norm  X  

Gebouwtechnische maatregelen of bomen plaatsen Beperken van slagschaduwimpact tot norm  X  

Fauna en flora 

Zorgvuldige keuze inplanting turbines (buiten natuurreservaat) Geen aantasting natuurreservaat x x  

Toegangswegen aanleggen op bestaande wegen  Geen aantasting waardevolle vegetaties  x  

Zorgvuldige keuze inplanting turbines en toegangwegen (buiten 

waardevolle gebieden) 

Geen aantasting waardevolle vegetaties  x  

Zorgvuldige inplanting turbines (ifv slaap- en voedseltrekroutes) Aanvaring en barrièrewerking  beperken (x) x  

Zorgvuldige inplanting turbines (open gebieden) Aanvaring met vleermuizen beperken (x) x  

Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 

Streven naar ruimtelijke concentratie en aansluiten bij bebouwing Verbeteren landschapsstructuur en beeld X X  

In de open ruimte, koppeling met bestaande lijnelementen (kanaal, 

spoorweg, etc.) 

Verbeteren landschapsstructuur en beeld X X  

Aanleg van dreven, houtkanten en/of blokbossen 

 

Verminderen negatief effect op landschapsbeeld en -beleving X X  

Uitvoeren van een begeleid proefonderzoek bij de start van de 

werken, ter hoogte van ongeroerde open zones 

Verminderen negatief effect op archeologie X X  

Mens 

Veiligheidsbuffer rondom hoogspanningslijnen respecteren Verhogen veiligheid X X  

Compensatie van grondinname Compensatie van opbrengstverlies  X  

 

 

8.1.3 Gepland initiatief met milderende maatregelen 

In onderstaande tabel wordt een samenvatting van de effectbeoordeling met milderende maatregelen weergegeven. Enkel indien de effecten negatief 

zijn (vanaf -2) worden de milderende maatregelen dwingend opgelegd. In onderstaande tabel zijn enkel de dwingende maatregelen opgenomen. 

Gezien de beoordeling van het lineair scenario slechts beperkt negatief is voor een aantal effectgroepen, zijn de milderende maatregelen niet 

dwingend op te nemen en worden deze dus niet mee opgenomen in onderstaande tabel. Bij het uitvoeren van de maatregelen van dit scenario zullen 

de negatieve effecten voor landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie uiteraard verminderen. 
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Samenvatting effectbeoordeling met milderende maatregelen 

Effectgroep Lijnscenario Effectgroep Lijnscenario 

Bodem Landschap, bouwkundig erfgoed en 

archeologie 

Bodemtypologie 0 Landschapsstructuur -1 

Water Landschapstypologie 0 

Wijziging infiltratie -1 Landschapsbeeld -1 

Beïnvloeding 

overstromingsrisico’s 

-1 Erfgoedwaarden  -1 

Fauna en flora Landschapsbeleving -1 

Beschermingszones natuur -1 Mens 

Vegetatie -1 Wijziging 

veiligheidsrisico 

0 

Fauna  -1 Geluidshinder 0 

 Slagschaduwhinder 0 

Landbouw 0 

 

In functie van het Plan-MER zijn in de stedenbouwkundige voorschriften opgenomen om de effecten op het gebied van archeologie, vegetatie, 

waterhuishouding en veiligheid te beperken. De overige milderende maatregelen zijn gesitueerd op projectniveau. 
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8.2 OPMAAK RUIMTELIJK VEILIGHEIDRAPPORT 

In het kader van de adviesverlening bij de plenaire vergadering besliste de Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid dienst veiligheidsrapportage 

dat er geen ruimtelijk veiligheidsrapport dient opgemaakt te worden. De beslissing werd na deze pagina bijgevoegd.  
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8.3 WATERTOETS 

De watertoets is een beoordeling waarbij wordt nagegaan of een plan schadelijke effecten veroorzaakt als gevolg van een verandering in de toestand 

van het oppervlaktewater, het grondwater of de waterafhankelijke natuur. De watertoets is in Vlaanderen sinds juli 2003 verplicht via het decreet op 

het integraal waterbeleid. Het plan heeft mogelijk volgende effecten tot gevolg: 

 Wijziging infiltratie 

 Wijzing overstromingsrisico 

 Wijziging van grondwaterpeil 

 Wijziging van vegetatie 

De mogelijke effecten worden hieronder besproken. 

8.3.1  Wijzigingen infiltratie 

De verharde oppervlakte zal toenemen door het plaatsen van windturbines en de aanleg van toegangswegen. Per windturbine wordt uitgegaan van 

314 m
2

 grondoppervlakte, een werfzone van 1.350 m² en ongeveer 400 meter toegangsweg met een breedte van 5 meter. Door deze bijkomende 

verharding kan het oppervlaktewater, dat op deze locaties terecht komt, hier niet infiltreren en ontstaat er een effect op de oppervlaktewaterkwantiteit. 

De toename van de verharde oppervlakte per scenario bedraagt in het lijnscenario 15,8 ha (voor 43 bijkomende turbines = het theoretisch 

maximum).  

Door de ruime afstand tussen de windturbines worden de verharde oppervlaktes verspreid aangelegd. Het water kan lokaal afstromen rondom de 

funderingen en naast de werfzone en wegen. De effecten blijven hierdoor beperkt en worden voor alle scenario’s als beperkt negatief beoordeeld.  

8.3.2  Overstromingsrisico’s 

Er zijn een aantal turbines en werfzones gelegen in overstromingsgevoelig gebied. In het lijnscenario gaat het om 5 tubines in effectief 

overstromingsgevoelig gebied (1.570 m²) en 4 in mogelijk overstromingsgevoelig gebied (1.256 m²), voornamelijk tussen Maldegem en Eeklo. 

De toegangswegen van het lijnscenario lopen gedeeltelijk door effectief en mogelijk overstromingsgevoelig gebied (westelijke turbines). De meeste 

turbines, gelegen in effectief overstromingsgevoelig gebied liggen bovendien in recent overstroomd gebied. Het gaat echter om een toename van 

overstromingsrisico’s buiten stedelijke gebieden. Door de verspreide ligging van de turbines en het beperkte ruimtebeslag per turbine wordt het effect 

als beperkt negatief beoordeeld. Gezien het beperkte, lokale effect worden bovendien ook geen effecten verwacht stroomafwaarts het plangebied. 

8.3.3  Grondwater 

Voor de funderingen van de windturbines zullen massieve betonnen blokken, al dan niet met paalfunderingen, worden voorzien. Gezien de geringe 

oppervlakte van de funderingen wordt er geen effect verwacht op de grondwaterstromingen.  
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De verharde oppervlakte zal toenemen door het plaatsen van windturbines. De infiltratie van hemelwater zal via de toplaag op de fundering afvloeien 

naar de rand van de fundering en daar verder infiltreren naar de diepere ondergrond. Er worden dan ook geen wijzigingen van de grondwaterstand 

verwacht. 

Door de aanleg van toegangswegen en werfzones zal er eveneens verharde oppervlakte bijkomen. Het hemelwater dat op deze oppervlakten valt, zal 

afstromen naar de randen waar het kan infiltreren. 

8.3.4  Vegetatie 

Voor al de scenario’s geldt dat er geen effecten verwacht worden op vlak van gewijzigde grondwaterkwantiteit. Er zal dan ook geen effect zijn van 

verdroging of vernatting op de vegetatie. 
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8.4 MOTIVATIE TOT INNAME VAN HERBEVESTIGD AGRARISCH GEBIED 

Grote delen van het plangebied zijn opgenomen als herbevestigd agrarisch gebied door de Vlaamse Regering (zie kaart juridische toestand). Via de 

beleidsbeslissingen over de herbevestigde agrarische gebieden geeft de Vlaamse Regering het ruimtelijk beleid aan dat ze in deze gebieden wenst te 

voeren, zijnde het behoud van de agrarische functie zoals ze vastgelegd is in de plannen van aanleg en de ruimtelijke uitvoeringsplannen. 

De Vlaamse Regering stelt dat binnen deze gebieden - gezien de herbevestiging van de agrarische gebieden deel uit maakt van de uitvoering 

van de bindende bepalingen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen - gemeentelijke en provinciale planningsinitiatieven geen 

betekenisvolle afbreuk mogen doen aan de ruimtelijk-functionele samenhang van de agrarische macrostructuur. 

Conform de omzendbrief RO/2010/01 betreffende het ‘Ruimtelijk beleid binnen de agrarische gebieden waarvoor de bestaande plannen van aanleg 

en ruimtelijke uitvoeringsplannen herbevestigd zijn’ wordt de impact van het plan op de agrarische structuur onderzocht. 

1. Onderzoek naar alternatieve locaties. 

Het onderzoek naar alternatieve locaties is gevoerd in het kader van de opmaak van het Provinciaal Beleidskader Windturbines en de daaruit 

volgende visie-vorming voor de macro-concentratiezone Maldegem-Eeklo. De effecten van de alternatieven werden onderzocht in het Plan-MER. Dit 

leverde volgende resultaten op: 

 Lijnscenario: Bij het lijn scenario zijn een groot aantal turbines in landbouwgebied gelegen. Bovendien zijn al de turbines in herbevestigd 

agrarisch gebied gelegen. Door deze aanzienlijke impact op landbouw wordt het effect als negatief beoordeeld. 

 Rasterscenario: Bij het raster scenario zijn eveneens een groot aantal turbines in landbouwgebied gelegen. Bovendien zijn al de turbines (met 

uitzondering van één turbine in het industriegebied ten westen van Eeklo) in herbevestigd agrarisch gebied gelegen. Door deze aanzienlijke 

impact wordt het effect als negatief beoordeeld. 

 Autonoom scenario: Gezien het hoger aantal turbines in het autonoom scenario is het ruimtebeslag is groter. Bovendien zijn ook de meeste 

van deze turbines in herbevestigd agrarisch gebied gelegen. Door dit groot ruimtebeslag en de ligging in herbevestigd agrarisch gebied wordt 

het effect als significant negatief beoordeeld. 

Het autonome scenario heeft de grootste negatieve impact op de landbouw. De impact van het lijnscenario en het rasterscenario is evenwaardig. 

Rekening houdende met deze resultaten en rekening houdende met de aangewezen ruimtelijke visie en concepten werd het lijnscenario weerhouden. 

Het betreft een scenario dat samen met het rasterscenario de geringste impact heeft op de landbouw. Indien geen RUP zou opgemaakt worden 

(autonoom scenario) zou de impact op termijn negatiever zijn voor de landbouw.  

2. Onderzoek naar de impact op de ruimtelijk-functionele samenhang van de agrarische structuur.  

Het plan voorziet niet alleen in de realisatie van een concentratiezone voor de aanleg van grootschalige windturbines, maar tevens in een ruime 

uitsluitingszone. Indien rekening wordt gehouden met de huidige clichering van de gewestplanbestemmingen zoals voorzien in art. 4.4.9. van de 

VCRO, dan kan worden gesteld dat het aantal mogelijke inplantingslocaties voor windturbines wordt teruggeschroefd. Tevens voorziet het PRUP in 
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randvoorwaarden voor de inplanting gericht op het maximaal delen van de ondersteunende infrastructuur (wegenis, nutsaanleg, …). Hierdoor krijgt 

het plan in belangrijke mate een positief effect op het functioneren van de landbouwstructuur. Het ruimtebeslag per windturbine is beperkt en het 

functioneren van deze windturbine heeft geen significante negatieve gevolgen op het functioneren van de agrarische structuur in zijn geheel. 

3. Onderzoek naar de mogelijke flankerende maatregelen 

Om de impact van de windturbines op de landbouw te milderen zijn volgende flankerende maatregelen aangewezen: 

 De inplanting van windturbines op gronden in eigendom van landbouwers moet worden gecompenseerd door de eigenaar van de turbine. 

 De inplanting van de ondersteunende infrastructuur dient maximaal worden gedeeld zodat het ruimtebeslag optimaal wordt beperkt. 

Toegangswegen tot de windturbine dienen zoveel mogelijk aangelegd worden op bestaande wegen.  

 De aanvrager dient de infrastructuren indien technisch mogelijk te voorzien langsheen perceelsgrenzen zodat er geen verdere versnippering 

van de landbouwstructuren wordt bekomen. Indien door de inplanting van de windturbines en ondersteunende infrastructuren teveel kleine 

restpercelen ontstaan, zal de provincie onderzoeken of een mini-verkaveling mogelijk is ten einde de kavelstructuur in het plangebied te 

optimaliseren. 

Conclusie 

Gezien het plan een algemene verstrenging inhoudt voor de inplanting van windturbines, kan gesteld worden dat het plan een positief effect heeft op 

de agrarische structuur. De herbevestigde agrarische gebieden behouden hun agrarische bestemming en worden voorzien met extra voorwaarden 

opdat de inplanting van windturbines binnen de concentratiezone geen onnodig ruimtebeslag of versnippering van het areaal veroorzaakt. Het PRUP 

is dan ook in overeenstemming met de beleidsdoelstellingen in de herbevestigde agrarische gebieden. 
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8.5 RUIMTEBALANS 

Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan geeft geen aanleiding tot een wijziging in de ruimtebalans aangezien er geen bestemmingswijzigingen 

plaatsgrijpen. Dit PRUP wijzigt enkel de mogelijke werken en handelingen binnen de diverse vigerende bestemmingszones.  

8.6 REGISTER MET BESTEMMINGSWIJZIGINGEN 

Volgens art. 2.2.2 van de Codex Ruimtelijke Ordening dient in een RUP een register te worden opgenomen, al dan niet grafisch, van de percelen 

waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot een planschadevergoeding, vermeld in art. 2.6.1, een 

planbatenheffing, vermeld in artikel 2.6.4, of een compensatie, vermeld in boek 6, titel 2 of 3 van het decreet betreffende het grond- en 

pandenbeleid. 

Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan geeft geen aanleiding tot bestemmingswijzigingen. Dit PRUP voorziet louter in inrichtingsvoorschriften voor 

de aanleg van een windlandschap binnen de diverse vigerende bestemmingszones.  

8.7 OP TE HEFFEN VOORSCHRIFTEN 

De voorschriften van voorliggend provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan vormen een aanvulling op de vigerende inrichtingsvoorschriften voor die 

percelen gelegen binnen het plangebied. Bij strijdigheid hebben de voorschriften van voorliggend ruimtelijke uitvoeringsplan voorrang op de 

voorschriften van het gewestplan, APA, BPA en gemeentelijke en provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen. 

Volgende strijdige inrichtingsbepalingen worden expliciet opgegeven: 

- Art. 7 Strook voor windturbines (overdruk): PRUP Regionaal bedrijventerrein Balgerhoeke (Eeklo) (M.B. 15.10.2012) 



 




