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0 NIET-TECHNISCHE SAMENVATTING 

Dit is de niet-technische samenvatting van een milieueffectrapport, m.a.w. een beknopte 
samenvatting van het eigenlijke milieueffectrapport bestemd voor publiek en 
belanghebbenden. Een milieueffectrapport is een openbaar document waarin de 
milieueffecten van een planproces of project en de eventuele alternatieven voor dat 
planproces of project, worden onderzocht. Het milieueffectrapport beslist niet of het 
project een vergunning krijgt, dit wordt beslist door de vergunningverlener  die hierbij 
rekening houdt met milieueffectrapport.  
 
De niet-technische samenvatting heeft als doel om aan publiek en belanghebbenden de 
relevante informatie uit het milieueffectrapport van het project of plan te communiceren 
en hiermee de publieke participatie in het vergunningsproces te bevorderen. Voor de 
uitgebreide technische informatie moet u het eigenlijke milieueffectrapport raadplegen. 
 

0.1 Figuren 

Figuur 2.1 Situering plangebied 
Figuur 2.2 Straatnamen en toponiemen 
Figuur 4.2 Clusters 
Figuur 5.1 Bestaande toestand: geïnstalleerde en vergunde turbines 
Figuur 6.1 Gewestplan 
 

0.2 Situering en korte schets van het plan 

Figuur 2.1 geeft de afbakening weer van de potentiële inplantingslocatie ‘E40 van Aalter 
tot Aalst’, met aanduiding van de gemeentegrenzen. Deze zone is afgebakend in het 
Provinciaal Beleidskader Windturbines als potentieel zoekgebied op macroschaal dat in 
aanmerking komt voor het plaatsen van windturbines.  
 
De infrastructuurbundel van de E40-zone vormt een belangrijke ruimtelijk economische 
structuurdrager op provinciaal niveau. Binnen de zone zijn echter grote ruimtelijke 
verschillen aanwezig die in meer of mindere mate aanleiding kunnen vormen voor de 
plaatsing van windturbines. 
 
Het plan bestaat uit de inplanting van windturbines in de zoekzone ‘E40 van Aalter tot 
Aalst’.  
 

0.3 Toetsing aan de milieubeoordelingsplicht 

Het voorgenomen plan, het PRUP, is plan-m.e.r.-plichtig in het kader van het decreet 
van 27 april 2007 (hierna plan-m.e.r.-decreet) aangezien het PRUP opgesteld om 
middels een wetgevingsprocedrue door de Vlaamse regering definitief te worden 
vastgesteld, de opmaak van het PRUP op grond van decretale of bestuursrechterlijke 
bepalingen is voorgeschreven, het PRUP kader kan vormen voor vergunningen van 
projectn van bijlage I of II van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 
2004 ‘houdende vaststellingen van categorieën van projecten onderworpen aan 
milieueffectrapportage’. Het voorgenomen plan kan het kader vormen voor projecten uit 
het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004, meer bepaald: 
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Rubriek 3i van bijlage II, meer bepaald: Installaties voor het opwekken van elektriciteit 
door middel van windenergie voor zover de activiteit betrekking heeft: 

- op 20 windturbines of meer, of 
- op 4 windturbines of meer, die een aanzienlijke invloed hebben of kunnen 

hebben op een bijzonder beschermd gebied 
 
Rubiek 13a van bijlage II, meer bepaald: Wijziging of uitbreiding van projecten van 
bijlage I, II of III, waarvoor reeds een vergunning is afgegeven, die zijn of worden 
uitgevoerd, wanneer die wijziging of uitbreiding op zich voldoet aan de in bijlage II 
genoemde drempelwaarden, voor zover deze bestaan (niet in bijlage I opgenomen 
wijziging of uitbreiding). 
 
Rubriek 13b van bijlage II, meer bepaald: Wijziging of uitbreiding van projecten van 
bijlage I, II of III, waarvoor reeds een vergunning is afgegeven, die zijn of worden 
uitgevoerd, wanneer die wijziging of uitbreiding aanleiding geeft tot een overschrijding 
van de in bijlage II genoemde drempelwaarden (niet in bijlage I of in rubriek 13a van 
bijlage II opgenomen wijziging op uitbreiding). Van deze overschrijding van de 
drempelwaarde is sprake ofwel als de drempelwaarde van bijlage II voor het eerst wordt 
overschreden door het samenvoegen van de reeds vergunde en de nog te vergunnen 
activiteiten (=project) ofwel als de verschillende uitbreidingen samen, sinds de laatst 
verleende ontheffing of goedgekeurd MER (voor zover deze bestaan), groter zijn dan de 
drempelwaarde van bijlage II. 
 
Rubriek 13 van bijlage III, meer bepaald: Wijziging of uitbreiding van projecten van 
bijlage I, II of III waarvoor reeds een vergunning is afgegeven en die zijn of worden 
uitgevoerd (niet in bijlage I of II opgenomen wijziging of uitbreiding). 
 

0.4 Alternatievenonderzoek 

De doelstelling van het plan-MER is het in beeld brengen en beoordelen van de 
milieueffecten ten gevolgen van de inplanting van de windturbines in de zoekzone. 
Onderzoeksvragen met betrekking tot een behoeftebepaling voor windturbines en een 
afweging van windenergie ten opzichte van andere installaties voor hernieuwbare 
energie vallen buiten de reikwijdte van het onderzoek en de doelstellingen van dit MER. 
Er worden bijgevolg geen doelstellingsalternatieven mee opgenomen in de plan-MER. 
 
Bij het nulalternatief 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. Indien de provincie de 
verdere ordening van de turbines binnen de zoekzone niet verder uitwerkt, zal het 
mogelijk zijn in de volledige potentiële inplantingslocatie een aanvraag in te dienen voor 
het plaatsen van turbines. Het nulalternatief is gelijk aan het scenario autonome 
ontwikkeling. Het scenario autonome ontwikkeling wordt mee opgenomen in de plan-
MER. Het nulalternatief wordt niet weerhouden voor verdere bespreking, maar deze 
spontane ontwikkeling van het gebied zonder planningsproces zal als 
ontwikkelingsscenario in de plan-MER behandeld worden.  
 
In deze fase van het planningsproces is nog niet geweten welk type turbine geplaatst zal 
worden en volstaat het om het type turbine te abstraheren tot een theoretisch model. 
Om te bepalen welke referentieturbine in deze plan-MER gebruikt zal worden, werd 
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onderzocht welk type turbine momenteel het meest geplaatst wordt in Vlaanderen. Er 
wordt geopteerd voor een turbine met een masthoogte van 100 m, een rotordiameter 
van 100 m en een vermogen van 3MW. Dit theoretisch model geeft een gemiddelde 
weer van de technische types die door de verschillende producenten momenteel op de 
markt aangeboden worden en die momenteel het meest geplaatst worden in 
Vlaanderen.Op basis van de huidige inzichten is dit de meest gangbare invulling.  Het 
draaien van de rotorbladen bepaalt in hoge mate het beeld van windturbines. Een rustig 
beeld van synchroon, langzaam draaiende rotoren heeft de voorkeur. Ook het type 
windturbines bepaalt mee het beeld. Zo zal een rotor met 2 wieken een veel onrustiger 
beeld geven dan een rotor met 3 wieken. Ook het niet draaien van één of meerdere 
turbines wordt als storend ervaren. Een windpark met minder grotere turbines wordt 
veelal als rustiger ervaren dan een windpark met veel kleinere turbines. Dit komt 
doordat bij kleinere rotordiameters, de wieken veelal sneller dienen rond te draaien 
teneinde voldoende vermogen op te wekken. Hieruit kan men concluderen dat ook 
turbines met kleinere rotordiameters meer storend zullen werken op de omgeving. Ook 
voor het bepalen van het vooropgestelde rendement van uit de provinciale 
doelstellingen wordt geopteerd voor grote in plaats van middenschalige turbines. 
Bijgevolg wordt in de plan-MER geopteerd voor een turbine met een masthoogte van 
100 m, een rotordiameter van 100 m en een vermogen van 3MW. 
 
Binnen de zoekzone kunnen de turbines in 10 clusters ingepland worden (figuur 4.2): 

• Windbos Aalter:  
• Bedrijventerreinen Aalter:  
• Windakker Nevele:  
• Windakker - bedrijventerrein Landegem:  
• Bedrijventerrein Eilandje Zwijnaarde, Gent:  
• Windakker Melle:  
• Windkouter Sint-Lievens-Houtem:  
• Bedrijventerrein Ottergem:  
• Bedrijventerrein Erembodegem 
• Bedrijventerrein Siesegemkouter:  

 
Met deze 10 clusters kunnen 25 scenario’s opgebouwd worden. In het plan-MER zullen 
bijgevolg deze 25 scenario’s onderzocht worden.  
 
Op basis van de voorfiltering op geluid en de maximale inplanting van turbines met 
behoud van efficiëntie worden, zijn de turbines in de verschillende clusters ingetekend 
bij het onderzoek naar inrichtingsalternatieven. 
 

0.5 Beschrijving plan 

0.5.1 Bestaande toestand 

In de potentiële inplantingslocatie zijn momenteel reeds 3 windturbines vergund ter 
hoogte van Melle en 2 turbines ten zuiden van Aalst (in Haaltert) (figuur 5.1).  
 

0.5.2 Beschrijving plan 

Het plan bestaat uit de inplanting van windturbines in de zoekzone ‘E40 van Aalter tot 
Aalst’. Het beleidskader gaat uit van de maximale invulling van geschikt geachte 
locaties.  
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De realisatie van deze turbines binnen de zoekzone kan op verschillende manieren in 
het landschap ingeplant worden (zie alternatievenonderzoek). In dit MER zullen deze 
verschillende alternatieven op milieueffecten onderzocht worden. 
 

0.6 Referentiesituatie algemeen 

Voor dit MER wordt geopteerd om als referentiesituatie de gewijzigde situatie te 
hanteren. Zowel de vergunde en gerealiseerde turbines als de turbines die vergund 
maar nog niet gerealiseerd zijn, worden in de referentiesituatie opgenomen. 
 
Mogelijk worden tijdens het doorlopen van het MER-proces nog bijkomende turbines 
vergund. Indien deze turbines deel uitmaken van de geplande turbines in de MER, 
blijven de totaal berekende effecten dezelfde. Deze nieuw vergunde turbines zullen dan 
deel gaan uitmaken van de referentiesituatie waardoor de effecten van het gepland 
initiatief (minder turbines) zullen verminderen. Dit betekent dat in de plan-MER steeds 
de worst-case situatie besproken wordt en dat, indien turbines vergund worden op de 
locatie van de geplande turbines, de effectbespreking van deze plan-MER nog steeds 
geldig is. Dit leidt niet tot hogere richtwaarden voor bijvoorbeeld geluid en licht. 
 

0.7 Discipline Bodem 

0.7.1 Beschrijving van de referentiesituatie 

Geologie 
De meest recente geologische formaties zijn terug te vinden ter hoogte van Gent. Hier 
bevindt zich de formatie van Lede uit het midden Eoceen. Hieronder bevindt zich de 
formatie van Aalter, lid van Oedelem. Deze laag dateert eveneens uit het midden 
Eoceen en dagzoomt ook in de omgeving van Aalter. Voor een groot deel van het 
plangebied bestaat de bovenste geologische laag uit het lid van Vlierzele (Formatie van 
Gent).  Gaande naar het zuiden komen diepere lagen aan de oppervlakte. Het gaat 
hierbij om twee lagen van de Formatie van Gent: het Lid van Pittem en het Lid van 
Merelbeke. Deze Formatie wordt gevolgd door de Formatie van Tielt, bestaande uit het 
Lid van Egem en het Lid van Kortemark. 
 
Topografie 
Het centrale deel van het plangebied ligt op de overgang van de fysisch-geografische 
regio Vlaamse vallei ten noorden van Gent en het Licht zandleemgebied ten zuiden van 
Gent. Aan de westzijde van Gent liggen de cuesta’s van Zomergem-Oedelem en 
Lotenhulle en Hertsberge. Tussen de cuesta’s bevindt zich de depressie van het kanaal 
Gent-Oostende. Aan de oostzijde van Gent (ten zuiden van de Schelde) liggen een 
reeks parallel verlopende zuidwest-noordoost gerichte heuvels, waartussen door de 
verschillende Molenbeken valleien werden uitgeschuurd. Het heuvelgebied wordt in 
Aalst onderbroken door de veel vlakkere Dendervallei. 
 
Bodemtypologie 
In het plangebied komen klei- (2%), leem- (16%), zandleem- (42%) en zandbodems 
(28%) voor. Het grootste deel van de bodems bestaat uit (licht) zandleem.  
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In het plangebied komen voornamelijk bodems met een verbrokkelde, sterk gevlekte B-
horizont (ca. 27%), bodems zonder profielontwikkeling (ca. 27%) en bodems met 
textuur-B horizont (ca. 16%) voor. 
 
Qua drainageklasse is het plangebied hoofdzakelijk gekenmerkt door matig natte 
bodems tot natte bodems; ten zuiden van Aalst en in het zuid-oosten van Gent komen 
hoofdzakelijk droge bodems voor.  
 
Losgekoppeld van enige gebruiksfunctie kan een bodem als waardevol beschouwd 
worden vanuit een wetenschappelijk of maatschappelijk oogpunt. Gebaseerd op de 
verkennende studie van de waardevolle bodems van de Universiteit Gent, de K.U. 
Leuven en de Bodemkundige Dienst van België  en in opdracht van de dienst Land en 
bodembescherming bevinden er zich geen waardevolle bodems in het plangebied. 
 
Grondgebruik 
Het bodemgebruik bestaat hoofdzakelijk uit graslanden (ca. 35%), akkers (ca. 32%) en 
urbane gebieden (ca. 18% (inclusief wegen)).  
 

0.7.2 Effectbespreking 

Het bewaren en beschermen van de bestaande waardevolle bodems in Vlaanderen is 
belangrijk voor het behoud van ons bodemkundig patrimonium. Bij geen enkele cluster 
vindt er een aantasting van waardevolle bodems plaats. 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.  
Het effect voor al de clusters wordt bijgevolg als neutraal beoordeeld. 
 

0.8 Discipline Water 

0.8.1 Beschrijving van de referentiesituatie 

Oppervlaktewaterkwantiteit 
Bevaarbare waterlopen in het plangebied zijn het kanaal Gent-Oostende, het 
afleidingskanaal van de Leie, de Schelde (ringvaart) en de Dender. Waterlopen van 
eerste categorie zijn de Poekebeek, Oude Kale en de Molenbeek  Verder zijn nog een 
aantal waterlopen van 2e en 3e categorie en niet-geklasseerde waterlopen aanwezig. 
 
Rondom de waterlopen Schelde en Dender is effectief overstromingsgevoelig gebied 
aanwezig. Langsheen deze waterlopen is eveneens recent overstroomd gebied (ROG-
zones) aanwezig.  
 
Grondwater 
In het plangebied bevinden zich geen grondwaterwinningen bestemd voor de productie 
van drinkwater.  
 
Het grootste deel van het plangebied is aangeduid als infiltratiegevoelig gebied. Ten 
zuidoosten van Gent neemt de infiltratiegevoeligheid geleidelijk af en rondom Aalst 
liggen een aantal gebieden die niet infiltratiegevoelig zijn.  
 
In het plangebied komen voornamelijk matig en zeer grondwaterstromingsgevoelige 
gebieden voor.  
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0.8.2 Effectbespreking 

Door de ruime afstand tussen de windturbines de verharde oppervlaktes verspreid over 
elke cluster aangelegd. Het water kan lokaal afstromen rondom de funderingen en naast 
de werfzone en wegen, waardoor de infiltratie in het hele gebied niet wijzigt. De effecten 
blijven lokaal beperkt en worden voor alle scenario’s als beperkt negatief beoordeeld.  
 
Alle clusters liggen buiten effectief overstromingsgevoelig gebied. Het effect wordt 
neutraal beoordeeld. In de cluster Windakker Melle ligt één turbine aan de rand van 
effectief overstromingsgevoelig gebied. Het effect wordt neutraal beoordeeld. 
 

0.9 Discipline Geluid en trillingen 

0.9.1 Beschrijving van de referentiesituatie 

Het volledige plangebied voor windturbines langs de E40 heeft in zijn huidige 
infrastructuur reeds 7 vergunde windturbines die voor de referentiesituatie van de 
discipline Geluid in aanmerking genomen worden. Ter bepaling van de geluidsemissie 
van de windturbines werd gesteund op de beschikbare gegevens van de fabrikant. 
Hierbij werd het globaal geluidsvermogenniveau van de windturbines bepaald op basis 
van het type vergunning en het gewaarborgde elektrisch vermogen. Het elektrisch 
vermogen van de bestaande vergunde windturbines varieert van 0.6 MW tot 3.0 MW en 
hun respectievelijke geluidsvermogenniveaus van 101.0 dB(A) tot 104.5 dB(A). 
 
De geluidsimpact van deze vergunde turbines zal gemodelleerd en besproken worden 
bij de effectbepaling. 
 
Daarnaast wordt het plangebied gekenmerkt door de geluidsemissie van het 
verkeersgeluid van de E40 en de Expressweg N45.  
 
Het feit dat de vergunde en of gerealiseerde windturbines deel uitmaken van de 
referentiesituatie geeft geen aanleiding tot een verhoging van de grenswaarde. In het 
volgende zal steeds getoetst worden aan de strengste eis die van toepassing is als het 
oorspronkelijk omgevingsgeluid (OOG) lager is dan de geldende richtwaarde. 
 

0.9.2 Effectbespreking 

In de cluster Windbos Aalter zijn, verspreid over het gebied, een aantal geïsoleerde 
landbouwbedrijven gelegen die een overschrijding van meer dan 6 dB ervaren. In het 
noordwesten van de cluster, ten noorden van Blekkerbos, is een klein gehucht gelegen 
(ter hoogte van station Maria-Aalter) waar eveneens dergelijke overschrijdingen plaats 
vinden. Verder zijn en aan de rand van de cluster enkele woonlinten gelegen die een 
overschrijding tot 6 dB ervaren. 
 
De cluster Bedrijventerrein Aalter bevindt zich centraal en gedeeltelijk ten noorden van 
een bedrijventerrein. Binnen deze zone liggen enkele gebouwpunten waar 
overschrijdingen plaats vinden, de gebouwen gelegen onmiddellijk naast de turbine. De 
overschrijdingen in deze zone zijn echter beperkt tot 3 dB. Op de rand van de cluster 
zowel in het westen als in het zuiden is een woongebied aanwezig. Ter hoogte van de 
woonkern aan de Aalterbrug, de woonkernen ter hoogte van de Brugstraat en het 
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woonlint rondom de Oostmolenstraat vinden overschrijdingen plaats tot 6 dB., Dergelijke 
overschrijdingen vinden eveneens plaats ter hoogte van de woonkern Oostmolen 
gelegen ten oosten van de cluster en het woonlint langs de Middelweg ten noordwesten 
van de cluster. Uitzonderlijk vindt een overschrijding van meer dan 6dB plaats ter 
hoogte van een geïsoleerde woning in het gebied Oostmolen-Noord gelegen ten 
noorden van de cluster. Bij de berekeningen werd rekening gehouden met de worst 
case situatie met strengere geluidsnormen (owv RUP afbakening regionaalstedelijk 
gebied). 
 
In de cluster Windakker Nevele liggen enkele geïsoleerde landbouwbedrijven tussen 
de windturbines waardoor deze een overschrijding van meer dan 6dB ervaren. Op de 
rand van de cluster zowel in het noorden, het zuiden en het westen zijn woonlinten en 
kleine woonkernen aanwezig die allen een overschrijdingen tot 6 dB ervaren. 
 
Het gebied Windakker bedrijventerrein Landegem wordt gekenmerkt door drie zones 
met een hoge intensiteit aan bebouwing. Het betreft hier Landegem met aanliggende 
woonwijken, Baarle met aanliggende woonwijken en het industrieterrein centraal in het 
gebied. Er is een duidelijk uitstraling van geluidsimpact waarneembaar ter hoogte van 
Landegem en in iets mindere mate richting Baarle. Gezien de hogere toegestane 
geluidsnormen ter hoogte van het industrieterrein, zijn hier slechts een beperkt aantal 
overschrijdingen vast te stellen.Tussen de turbines bevinden zich enkel losse gebouwen 
waar eveneens overschrijdingen plaats vinden. 
 
De turbines op het bedrijventerrein Eilandje Zwijnaarde Gent zijn ingepland in open 
gebied en op bestaande bedrijventerreinen ten zuiden van de ringvaart alsook op het 
bedrijventerrein ten noorden van de ringvaart. De turbines zijn voor het overgrote deel 
gelegen in industriegebied of gebied voor openbaar nut waar door de hogere normen de 
overschrijdingen beperkt blijven tot 1 dB op het industriegebied.  
 
De overschrijdingen vinden voornamelijk aan de rand van de cluster plaats, waar zich 
zowel in het westen, noorden en oosten woongebieden bevinden. Ter hoogte van het 
woongebied in het westen dat gelegen is ten zuiden van het Universitair Ziekenhuis 
Gent vinden de hoogste overschrijdingen plaats tot meer dan 6 dB. Ten noorden en 
oosten van de cluster bevinden zich respectievelijk de woonkernen van Ledeberg en 
van Merelbeke. Hier vinden overschrijdingen tot 6 dB plaats. Ter hoogte van de 
woonlinten langs de Heerweg-Noord en Nederzwijnaarde gelegen ten zuidwesten van 
de cluster vinden overschrijdingen plaats tot 3dB. 
 
Verder worden ter hoogte van de individuele woningen gelegen aan de rand van het 
industriegebied welke niet gelegen zijn in woongebied overschrijdingen ervaren tot 6 dB.  
 
Bij de berekeningen werd rekening gehouden met de worst case situatie met strengere 
geluidsnormen (owv RUP afbakening regionaalstedelijk gebied). 
 
Ter hoogte van windakker Melle zijn reeds drie bestaande turbines gelegen. 
Momenteel is de geluidsimpact daar eerder beperkt. Door de uitbreiding in dit gebied 
kan er dan ook vastgesteld worden dat het geluidsgebied uitbreidt, dit in alle richtingen, 
door cumulatieve effecten ook in zuidelijke richting. Ten noordwesten van de turbines 
komt een zone voor met overschrijdingen van meer dan 6 dB. Verder zijn er 
voornamelijk overschrijding tot 6 dB waar te nemen, maar dit bijna rondom de volledige 
cluster. 
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In de cluster Windkouter Sint-Lievens-Houtem komen twee grote impactzones naar 
voor. Het betreft de woonkern Vlekkem en de lintbebouwing langsheen de 
verbindingsweg Vlierzle-N9 met inbegrip van de woonzone Strijmeers gelegen ten 
noordoosten van de cluster.. Hier vindt bij veel gebouwpunten een overschrijding van 
meer dan 6 dB plaats. Verder is er een impact op het gehucht Ganzendries, aan de 
noordzijde van het Zonnegem en op de lintbebouwing langsheen de Gentsesteenweg. 
De impact wordt hier bij de meeste gebouwpunten beperkt tot 6 dB. Hierbij dient 
aandacht besteed te worden aan de woonkernen Vlekkem en Strijmeers die beide 
gedeeltelijk omsloten worden door turbines en een overschrijding ervaren van meer dan 
6dB. In de nabijheid van deze woonkernen dient bijzonder aandacht besteed te worden 
aan de mogelijke positionering van de turbines. 
 
De cluster Bedrijventerrein Ottergem is centraal rond een bedrijventerrein gelegen. 
Door de hoge urbanisatiegraad van het gebied zijn veel gebouwenpunten in de 
impactzone gelegen. Het bedrijventerrein Ottergem wordt volledig omsloten door 
bebouwing, meer bepaald de woonkern Ottergem in het westen en de woonlinten 
langsheen de Oudenaardsesteenweg (zuidoosten), de Kraainestraat/Hoogstraat 
(noordoosten), de Kapelhofstraat en omgeving (noordwesten) en de Egemstraat en 
omgeving (zuidwesten). Deze locaties ondervinden voornamelijk een overschrijding van 
minder dan 6 dB. 
 
Het bedrijventerrein Siesegemkouter dient nog ontwikkeld te worden (momenteel 
landbouwgrond), bijgevolg zijn vlakbij de turbines bijna geen gebouwpunten aanwezig. 
Door de hoge urbanisatiegraad van het gebied rondom zijn veel gebouwenpunten in de 
impactzone gelegen. De woonkern Maal (westen), de bebouwing ten noorden en oosten 
van de turbines en de woonkern ten zuiden van de E40 ondervinden allen een 
overschrijding tot boven 6 dB. Hier dient nagegaan te worden wat de mogelijke 
positionering is van de turbines die deze impact veroorzaken. De modellering is 
uitgevoerd op basis van het gewestplan (2002). In 2003 werd echter het gewestelijk 
ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening Regionaalstedelijk Gebied Aalst’ definitief 
vastgesteld. Hierin werd de zone van Siesegemkouter, volgens het gewestplan nog 
aangeduid als landschappelijk waardevol gebied, als gemengd regionaal 
bedrijventerrein aangeduid. Door deze bestemmingswijziging zal de toegelaten 
geluidsnorm op dit terrein (en tot 500 m rondom dit terrein) verhogen zodat het aantal 
overschrijdingen van de toegelaten norm minder zal zijn dan hier gemodelleerd op het 
terrein zelf en in de onmiddellijke omgeving. Toch zullen er overschrijdingen aanwezig 
blijven rondom de cluster. 
 
Bij de berekeningen werd rekening gehouden met de worst case situatie met strengere 
geluidsnormen (owv RUP afbakening regionaalstedelijk gebied). 
 
De cluster Bedrijventerrein Erembodegem is centraal rond een bedrijventerrein 
gelegen. Door de hoge urbanisatiegraad van het gebied zijn veel gebouwenpunten 
rondom het industriegebied in de impactzone gelegen. De zone ten westen van de N45, 
het woonlint rondom de Ninovesteenweg en het woongebied ten zuiden van het 
industriegebied ondervinden een overschrijding tot 6 dB, met uitzondering van enkele 
gebouwen langsheen de Ninovesteenweg waar een overschrijding van meer dan 6 dB 
plaats vindt. 
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Bij de berekeningen werd rekening gehouden met de worst case situatie met strengere 
geluidsnormen (owv RUP afbakening regionaalstedelijk gebied). 
 

0.10 Discipline Licht 

0.10.1 Beschrijving van de referentiesituatie 

Het concentratiegebied E40 heeft in zijn huidige infrastructuur reeds 7 vergunde 
windturbines die voor de referentiesituatie van de discipline Licht in aanmerking 
genomen worden. Het slagschaduweffect van deze vergunde turbines zal 
gemodelleerd worden en besproken worden bij de effectbepaling. 
 

0.10.2 Effectbespreking 

In de cluster Windbos Aalter zijn, verspreid over het gebied, een aantal geïsoleerde 
landbouwbedrijven gelegen. Deze vallen momenteel in de zone met een 
slagschaduwimpact boven de 50 uur/jaar. In het noordwesten van de cluster, ten 
noorden van Blekkerbos, is een klein gehucht gelegen (ter hoogte van station Maria-
Aalter) dat in de worst case benadering een hoog aantal slagschaduwuren ontvangt. In 
het oosten van de cluster is eveneens een zone gelegen met een slagschaduwimpact 
boven de 50 uur/jaar. Ten noordoosten zijn de overschrijdingen voornamelijk gelegen in 
een industriegebied. In het oosten en zuidoosten zijn de overschrijdingen gelegen in 
woongebied (en beperkt in landschappelijk waardevol gebied).  
 
De cluster Bedrijventerrein Aalter is ter hoogte van een bedrijventerrein gelegen, 
binnen deze zone liggen dan ook tal van gebouwpunten waar overschrijdingen plaats 
vinden. Op de rand van de cluster zowel in het noorden als in het zuiden is een 
woongebied aanwezig. Het woongebied ter hoogte van Aalterbrug ondervindt in de 
worst case benadering een slagschaduwimpact boven de 50 uur/jaar. In het zuiden 
ondervinden de woonkernen ter hoogte van de Brugstraat en het woonlint rondom de 
Oostmolenstraat een slagschaduwimpact boven de 50 uur/jaar. Ter hoogte van 
pietendriesmolen, ten noorden van de N499 is eveneens nog een wooncluster gelegen. 
Ook hier dient nagegaan te worden wat de mogelijke positionering is van de turbines. 
 
In de cluster Windakker Nevele liggen hoofdzakelijk geïsoleerde landbouwbedrijven en 
kleine clusters van woningen, voornamelijk gelegen in agrarisch gebied. Deze vallen 
momenteel in de zone met slagschaduw boven de 50 uur/jaar. De woonkernen 
Landegem en Hansbeke zijn buiten de invloedzone van de turbines gelegen. Ter hoogte 
van de lintbebouwing van de Brouwerijstraat en de Kleine Heirensthoek vinden 
eveneens overschrijdingen plaats.  
 
Het gebied Windakker Bedrijventerrein Landegem wordt gekenmerkt door drie zones 
met een hoge intensiteit aan bebouwing. Het betreft hier Landegem met aanliggende 
woonwijken, Baarle met aanliggende woonwijken en het industrieterrein centraal in het 
gebied. Er is een duidelijk uitstraling van hoge uren slagschaduw waarneembaar ter 
hoogte van Landegem en het industrieterrein en in iets mindere mate richting Baarle. 
Een deel van de cluster is centraal rond een bedrijventerrein gelegen, binnen deze zone 
liggen dan ook tal van gebouwpunten waar overschrijdingen plaats vinden. Ter hoogte 
van het bedrijventerrein bevinden zich bovendien ook enkele woningen. De zuidrand 
van Landegem ondervindt eveneens een slagschaduwimpact boven de 50 uur/jaar. De 
oostrand van Baarle ligt net binnen de contour van slagschaduwimpact boven de 50 
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uur/jaar. Tussen de turbines bevinden zich enkel losse gebouwen waar ook de nodige 
aandacht aan dient besteed te worden. 
 
De turbines in de cluster Bedrijventerrein Eilandje Zwijnaarde Gent zijn in het zuiden 
ingepland in een open gebied, binnen deze zone liggen dan ook slechts een beperkt 
aantal gebouwpunten waar overschrijdingen plaats vinden. Wel is er een impact op de 
omliggende bedrijventerreinen waar bij tal van gebouwpunten overschrijdingen plaats 
vinden. Door de hoge urbanisatiegraad van het gebied, rondom het open terrein en het 
bedrijventerrein, zijn veel gebouwenpunten in de impactzone gelegen. Ten westen van 
het bedrijventerrein is de woonkern Zwijnaarde gelegen en ten oosten Merelbeke. Deze 
locaties ondervinden een slagschaduwimpact boven de 50 uur/jaar.  
 
In het noorden van het plangebied bedrijventerrein Gent zijn de turbins eveneens in 
industriegebied gelegen. Binnen de industriegebieden dient dan ook nagegaan te 
worden wat de effectieve slagschaduwgevoelige objecten zijn. In het noordelijk deel van 
het gebied kent de de westelijke helft een rode uitstraling (slagschaduw > 50 uur/jaar). 
Het verstedelijkte gebied zal deels afgeschermd worden door het aanwezige groen 
(Liedermeerspark). Er zal dan ook dienen nagegaan te worden in hoever dit 
daadwerkelijk een verlaging in de effectieve uren slagschaduw zal realiseren.  
 
Ter hoogte van windakker Melle zijn reeds drie bestaande turbines gelegen. 
Momenteel is de slagschaduwimpact daar eerder beperkt. Door de uitbreiding in dit 
gebied kan er dan ook vastgesteld worden dat het slagschaduwgebied uitbreidt, dit in 
alle richtingen, door cumulatieve effecten ook in zuidelijke richting.  Zowel ten noorden 
als oosten komt een duidelijke impactzone naar voor. De woonlinten langsheen de 
Brusselsesteenweg en de Oosterzelesteenweg en de bebouwing ten oosten van de 
Oosterzelesteenweg ondervinden een slagschaduwimpact boven de 50 uur/jaar. Ten 
noorden van de Brusselsesteenweg is een industrieterrein gelegen dat eveneens een 
een slagschaduwimpact boven de 50 uur/jaar ondervindt.  
 
In de cluster Windkouter Sint-Lievens-Houtem komen drie grote impactzones naar 
voor. Het betreft de woonkern Vlekkem, de lintbebouwing langsheen de verbindingsweg 
Vlierzle-N9 en het gehucht Ganzendries. Verder is er ook beperkte impact aan de 
noordzijde van het Zonnegem en op de lintbebouwing langsheen de Gentsesteenweg. 
De woonkern Vlekkem wordt langs het noorden en westen omsloten door turbines.  
Deze locatie ondervindt een slagschaduwimpact boven de 50 uur/jaar.  
 
De cluster Bedrijventerrein Ottergem is centraal rond een bedrijventerrein gelegen, 
binnen deze zone liggen dan ook tal van gebouwpunten waar overschrijdingen plaats 
vinden. Door de hoge urbanisatiegraad van het gebied zijn veel gebouwenpunten in de 
impactzone gelegen. Het bedrijventerrein Ottergem wordt volledig omsloten door 
bebouwing, meer bepaald de woonkern Ottergem in het westen en de woonlinten 
langsheen de Oudenaardsesteenweg (zuidoosten), de Kraainestraat/Hoogstraat 
(noordoosten) en de Kapelhofstraat en omgeving (noordwesten). Deze locaties 
ondervinden allen een slagschaduwimpact boven de 50 uur/jaar. De drie zuidelijkste 
turbines, allen gelegen in agrarisch gebied ten zuiden van het industriegebied, kennen 
eerder een beperkte invloed op gebouwen (impact op de woonlinten langsheen de 
Egemstraat en omgeving).  
 
Het bedrijventerrein Siesegemkouter dient nog ontwikkeld te worden (momenteel 
landbouwgrond), bijgevolg zijn vlakbij de turbines bijna geen gebouwpunten aanwezig. 
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Door de hoge urbanisatiegraad van het gebied rondom zijn veel gebouwenpunten in de 
impactzone gelegen. De woonkern Maal (westen) en de bebouwing ten noorden en 
oosten van de turbines ondervinden allen een slagschaduwimpact boven de 50 uur/jaar. 
De woonkern Nieuwerkerken, ten zuiden van de E40, valt grotendeels buiten de 
impactzone. 
 
De cluster Bedrijventerrein Erembodegem is centraal rond een bedrijventerrein 
gelegen, binnen deze zone liggen dan ook tal van gebouwpunten waar overschrijdingen 
plaats vinden. Door de hoge urbanisatiegraad van het gebied zijn veel gebouwenpunten 
in de impactzone gelegen. De zone ten westen van de N45 en het woonlint rondom de 
Ninovesteenweg, die het industriegebied doorkruist, ondervinden allen een 
slagschaduwimpact boven de 50 uur/jaar.  
 

0.11 Discipline Fauna en flora 

0.11.1 Beschrijving van de referentiesituatie 

Beschermingszones natuur 
Binnen het plangebied komen geen vogel- en habitatrichtlijngebieden voor. Wel liggen 
vijf habitatrichtlijngebieden en één vogelrichtlijngebied binnen 5 km afstand van het 
plangebied.  
 
In de omgeving van het plangebied komen verschillende VEN-gebieden voor. Ten 
zuiden van Gent ligt het VEN-gebied ‘Vallei van de Bovenschelde Noord’.  Ten 
zuidwesten van Gent liggen een aantal deelgebieden die behoren tot het VEN-gebied 
‘Vallei van de Benedenleie’ Aan de oostzijde van Aalter ligt het VEN-gebied ‘Kraenepoel 
en markettebossen’. Ten oosten van Merelbeke liggen de ‘Oosterzeelse bossen’. Ten 
westen van Lede ligt het VEN-gebied ‘De Valleien van de Molenbeken (Lede)’. Ten 
zuidoosten van Aalst ligt de ‘Vallei van de Dender en de Mark’. Ten oosten van Aalst ligt 
het VEN-gebied ‘Het Kluisbos’.  
  
Vier natuurreservaten liggen binnen het plangebied. Alle reservaten liggen in de 
zoekzone ten zuiden van Gent. 
 
Akkervogelgebieden komen niet binnen 5 km afstand van het plangebied voor. Wel 
liggen er een aantal weidevogelgebieden in of nabij het plangebied. Ten westen van 
Gent liggen de weidevogelgebieden ‘Bourgoyen – Ossemeersen’, ‘Hoge Blaarmeersen’, 
‘Hassels drongen’, ‘Hoge laken drongen’ en ‘Keuzemeersen’, die grotendeels 
overlappen met de deelgebieden van het VEN-gebied ‘Vallei van de Benedenleie’. 
Verder ligt ten noordoosten van Melle liggen de weidevogelgebieden ‘Kalkense 
meersen’ en ‘Rijkerskouter’. 
Ten noordoosten van Wetteren liggen ook een groot aantal weidevogelgebieden. Deze 
gebieden liggen in of grenzen aan het vogelrichtlijngebied ‘Durme en de middenloop van 
de Schelde’. 
 
Vegetaties 
Het grootste deel van het plangebied bestaat uit matig waardevolle gebieden (84 %). 
Een klein percentage van het plangebied bestaatuit waardevol gebied (13%) of zeer 
waardevol gebied (3%). 
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Fauna 
Gegevens die momenteel beschikbaar zijn over de referentiesituatie worden mee 
verwerkt in het plan-MER. In het kader van het plan-MER (op planniveau) worden geen 
bijkomende inventarisaties uitgevoerd (tellingen). Voor zones waar weinig of geen 
bestaande gegevens beschikbaar zijn over avifauna (vogels en vleermuizen) wordt op 
basis van het natuurlijk milieu een inschatting gemaakt inzake van voorkomen van 
bepaalde soorten of mogelijke waarde van dit gebied voor bepaalde soorten. 
 
Om het risico van geplande windturbines op vogels eenvoudig weer te geven, zijn op 
basis van enkele duidelijke criteria 4 risicoklassen gemaakt. Rondom Gent liggen de 
zoekzones grotendeels binnen locaties die zijn aangeduid met de risicoklasse 2 (risico). 
Hier liggen een aantal belangrijke slaap-, seizoens-, en voedseltrekroutes. De 
pleistergebieden langs de Schelde zijn zeer belangrijk (risicoklasse 3). Een aantal 
pleistergebieden liggen in de zone ten zuiden van Gent. Daarnaast liggen een groot 
aantal zones rondom Gent binnen de bufferzones van belangrijke pleister- en 
rustgebieden, slaapplaatsen en broedkolonies. Deze gebieden zijn aangeduid met 
risicoklasse 1 (mogelijk risico). Tussen Gent en Aalter en tussen Gent en Aalst liggen 
een aantal gebieden buiten belangrijke (bufferzones van) gebieden of trekroutes en zijn 
aangeduid als risicoklasse 0 (laag risico). Ter hoogte van Aalst en Aalter liggen een 
aantal (bufferzones van) belangrijke pleistergebieden. Hier ligt een zone binnen 
gebieden met risicoklasse 1 (mogelijk risico) en 2 (risico). Ten oosten van Aalter ligt een 
zone binnen een zeer belangrijke slaaptrekroute en worden aangeduid als risicoklasse 3 
(zeer belangrijk).  
 
Op basis van de totaalkaart kan besloten worden dat voornamelijk risico’s aanwezig zijn 
omwille van de nabijheid bij broed- en pleistergebieden en omwille van de nabijheid van 
slaap- en seizoenstrekroutes. Het zijn dan ook deze elementen die meer in detail 
besproken worden. 
 
De belangrijkste broed- en pleistergebieden liggen langs de diverse grote rivieren en 
kanalen in het studiegebied, namelijk; de Schelde, de Leie, het Kanaal van Gent naar 
Oostende en het Kanaal van Gent naar Terneuzen. Bij de inspraakreacties en adviezen 
werd ook een reigerkolonie in het Liedermeerspark gemeld en volgende gebieden waar 
veel vogels aanwezig zijn: 

- Liedermeerspark is een pleister- en broedplaats voor allerlei vogelsoorten 
- Ter hoogte vanhet Scheldekanaaltragel aan het kanaal van Zwijnaarde is een 

broedplaats van huiszwaluw gelegen (10tal koppels) 
- deTijarm en oeverzones zijn bijkomend broedplaatsen voor bergeend, 

waterhoen, bosrietzangern en kleine karekiet 
 
Naast de broed- en pleistergebieden liggen er ook verschillende slaapgebieden en 
broedkolonies in het studiegebied. Aan de westzijde van Gent liggen een aantal 
slaapgebieden van Wulp, Kokmeeuw, Stormmeeuw, Zilvermeeuw en Aalscholver en 
broedkolonies van Blauwe reigers en Aalscholvers. Ten noordwesten van Aalst liggen 
slaapgebieden van Kokmeeuw, Stormmeeuw,Zzilvermeeuw en Aalscholver. In dit 
gebied liggen eveneens een aantal broedkolonies van Blauwe reiger en Aalscholver. 
 
De belangrijkste slaap- en seizoentrekroutes in de omgeving van het plangebied 
concentreren zich rondom het centrale deel van het plangebied. 
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Er zijn geen gebiedsdekkende inventarisatiegegevens voor vleermuizen beschikbaar. 
Op waarnemingen.be kunnen echter wel enkele waarnemingen teruggevonden worden. 
In het gebied komen voornamelijk algemeen voorkomende vleermuissoorten voor zoals 
Gewone dwergvleermuis en Laatvlieger. Deze soorten komen vooral in en rond de 
steden en dorpen voor. In het buitengebied zijn ook soorten als Rosse vleermuis en 
Watervleermuis in beperkte mate waargenomen. Dit zijn soorten van meer waterrijke en 
open gebieden. Ook in het Kasteelpark De Ghellinck te Zwijnaarde is er een 
broedkolonie van Rosse Vleermuis (bron, INBO). Verder werden ter hoogte van de 
Tijarm en Schelde (eiland Zwijnaarde) metingen met bat-detector gedaan waaruit bleek 
dat daar rosse vleermuizen overvliegen (waarnemingen april 2013), mogelijks vanuit de 
vermelde broedkolonie. Toch zijn vooral de halfopen landschappen met aaneengesloten 
opgaande elementen zoals bosranden, heggen en lanen van belang voor vleermuizen. 
 

0.11.2 Effectbespreking 

Alle windturbines liggen buiten habitatrichtlijngebieden, vogelrichtlijngebieden, VEN-
gebieden, weidevogelgebieden, akkervogelgebieden en de Vlaamse natuurreservaten. 
De clusters worden daarom neutraal beoordeeld ten aanzien van de effecten op de 
beschermingszones voor natuur.  
 
Bij een doordachte inplanting van de turbines worden de waardevolle gebieden niet 
aangetast waardoor de clusters Bedrijventerrein Aalter, Windakker Nevele, Windakker 
Bedrijventerrein Landegem en Windkouter Sint-Lievens-Houtem neutraal wordt 
beoordeeld. Omwille van het beperkt aantal windturbines binnen biologisch waardevolle 
gebieden worden de clusters Windbos Aalter, Bedrijventerrein Eilandje Zwijnaarde Gent, 
Bedrijventerrein Ottergem, Bedrijventerrein Siesegemkouter en Bedrijventerrein 
Erembodegem beperkt negatief beoordeeld. Omwille van het effect op biologisch 
waardevolle tot zeer waardevolle gebieden wordt de cluster Windakker Melle negatief 
beoordeeld. 
 
Het Windbos Aalter heeft naar verwachting een beperkte invloed op de vogelpopulaties 
en een negatieve invloed op de populaties van vleermuizen. De cluster wordt daarom t 
negatief beoordeeld.  
 
De cluster Bedrijventerrein Aalter heeft naar verwachting een beperkte invloed op de 
vogelpopulaties en een negatieve invloed op de populaties van vleermuizen kan echter 
niet uitgesloten worden. De cluster wordt daarom negatief beoordeeld.  
 
Geen van de windturbines in de cluster Windakker Nevele ligt in een risicogebied voor 
vogels. De cluster ligt in een overwegend open landschap dicht tegen de E40 aan. De 
ecologische kwaliteit is laag en de mate van verstoring is hoog. Deze locatie is hierdoor 
van gering belang voor vogels en vleermuizen en wordt neutraal beoordeeld.  
 
Omwille van de beperkte barrièrewerking en de kans op aanvaring binnen de 
seizoenstrekroute wordt de cluster Windakker-bedrijventerrein Landegem beperkt 
negatief beoordeeld.  
 
De cluster Bedrijventerrein Gent heeft mogelijk een negatieve invloed op de populaties 
van vogels en wordt bijgevolg negatief beoordeeld, vooral op pleisterende en broedende 
vogels, rekening houdend met de inrichting van de Scheldetijarm en de nabijheid van 
het Liedemeerspark. 
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Omwille van de grote effecten op vogelsoorten die gebruik maken van de 
seizoenstrekroute, de effecten op foeragerende, broedende en pleisterende 
vogelsoorten en op de verblijfplaatsen en trekroutes van vleermuizen wordt de cluster 
Windakker Melle significant negatief beoordeeld.  
 
Omwille van de beperkte effecten op vogels en vleermuizen wordt de cluster Windkouter 
Sint-Lievens-Houtem beperkt negatief beoordeeld. 
 
In het Bedrijventerrein Ottergem beperken effecten op vogels en vleermuizen zich 
vooral tot een enkele windturbine ten zuiden van de E40. De kans op negatieve effecten 
op zowel vogels als vleermuizen omwille van deze turbine is echter groot waardoor de 
cluster negatief beoordeeld wordt. 
 
De effecten op populaties van vogels en vleermuizen zijn naar verwachting 
verwaarloosbaar klein. De cluster Bedrijventerrein Siesegemkouter wordt daarom 
neutraal beoordeeld. 
 
De cluster Bedrijventerrein Erembodegem staat grotendeels binnen het bedrijventerrein 
ten zuiden van Aalst. De meest zuidelijke turbines zijn ingeplant op braakliggend terrein. 
Vanwege de grote mate van menselijke verstoring in dit gebied en de beperkte 
aanwezigheid van geschikt habitat is de kwaliteit van deze gebieden voor vogels en 
vleermuizen uit de omgeving waarschijnlijk beperkt. De windturbines op het 
bedrijventerrein hebben hierdoor een verwaarloosbare invloed. De cluster wordt daarom 
neutraal beoordeeld.  
 

0.12 Discipline Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 

0.12.1 Beschrijving van de referentiesituatie 

Schets en structuur van het actuele landschap 
Het studiegebied is een vrij smalle zone, maar heel uitgestrekt. Het overspant een totale 
afstand van circa 53 km doorheen de provincie Oost-Vlaanderen, van Aalter, op grens 
met West-Vlaanderen, tot Aalst, dat grenst aan Vlaams Brabant. Aan de uiteinden 
liggen telkens de bebouwde kernen van Aalst en Aalter, centraal ligt als groot knooppunt 
de stad Gent.  
 
De kernen worden onderling verbonden door een belangrijke transportas in de vorm van 
een sterke bundeling van wegen (E40, N9), spoorwegen (spoorlijn Brugge-Brussel) en 
waterwegen (kanaal), hier zeer dominant aanwezig als ruggengraat van het totale 
studiegebied.  
 
Wat het reliëf betreft is een duidelijk onderscheid te maken tussen het relatief vlakke 
landschap tussen Gent en Aalter en het heuvellandschap ten oosten van Gent. 
 
Tegenwoordig is het gebied sterk verstedelijkt met vooral in het oosten veel 
lintbebouwing. Rondom deze steden liggen grote landbouwgebieden, in een 
gecompartimenteerd landschap waarin ook enkele rivier- en beekvalleien lopen en een 
aantal boscomplexen.  
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Beschrijving op macroniveau 
Het deelgebied ten westen van Gent is gelegen op de grens van vier verschillende 
traditionele landschappen:  “Houtland” rond Aalter, “Oude veldgebieden van Aalter” ten 
zuiden ervan, het “straatdorpengebied van Waarschoot” in het noordoostelijk deel van 
het studiegebied (Aalter, Nevele, Lovendegem en Zomergem) en het “Plateau van Tielt” 
in de noordelijke deel (Nevele en Gent).  Een laatste kleine deel valt op het grondgebied 
Lovendegem in de “vallei van de Oude Kale”. 
 
Het deelgebied ten zuidoosten van Gent doorkruist het traditioneel landschap “Zandig 
Leie-Schelde-interfluvium”. De zoekzones in Destelbergen en Laarne, en het noordelijk 
deel van Wetteren liggen in het traditioneel landschap “straatdorpengebied van 
Lokeren”. Het zuidelijk deel van de zoekzones rond Wetteren, de zoekzones in Melle, 
Lede, Merelbeke, liggen in “Land van Wetteren-Lede”. Een deel van de zoekzones op 
het grondgebied van Merelbeke doorkruist het traditioneel landschap “Scheldevallei van 
Gent tot Doornik”. In het oostelijk deel van Gent doorkruisen de zoekzones het 
traditioneel landschap “Scheldevallei stroomafwaarts Gent”.  
 
Ten oosten van Gent richting Aalst vallen de zoekzones in Erpe-Mere, Haaltert, 
Denderleeuw, Sint-Lievens-Houtem en het zuidelijke deel van Aalst binnen het 
traditioneel landschap “het land van Zottegem”. Enkele noordelijke zoekzones in Erpe-
Mere en Aalst vallen ook nog binnen het traditioneel landschap “Land van Wetteren-
Lede”. Het deel ten oosten van de Dendervallei (noorden van Aalst en Affligem) valt 
binnen “het land van Merchtem”. Eén zoekzone op het grondgebied van Denderleeuw 
en een noordelijke uitloper in Aalst vallen binnen de “Dendervallei”. 
 
Beschrijving op mesoniveau 
De zoekzones in het noorden van Aalter en in Zomergem vallen in de relictzone “Open 
landschap van het straatdorpengebied”. De streek rond Stalingoed, tussen Bellem en 
Aalter, valt volledig binnen deze zone.  Het plangebied ten zuidenwesten van Aalter valt 
deels in de relictzone “Oude veldgebieden: Hoogveld, Blekkerbos, Bulskampveld”. De 
zoekzones in ten het noorden en een deeltje in het zuidoosten van Aalter en deel van de 
geplande windturbines vallen in de relictzone “Open landschap van het 
straatdorpengebied”. In het westen van de windakker Nevele ligt de relictzone 
“Markette”. In het noorden van het windpark Nevele ligt de relictzone “Eiland Hansbeke 
en Spildoorn”. In het oosten van de windakker Nevele en windakker-bedrijventerrein 
Landegem ligt de relictzone “Kalevallei”. De relictzone “Vinderhoutsebossen, Merebeek, 
Overpoekezoekzones” valt binnen de visuele invloedzone van de windakker Landegem. 
De relictzone “Scheldevallei van Gavere tot Gent” grenst aan het bedrijventerrein 
Eilandje in Zwijnaarde. De relictzone “Kasteelparken Melle - Merelbeke” valt midden in 
het windpark Melle. De relictzones “Scheldevallei van Gent tot Wetteren”, “Oude 
bosrelicten bij Melle-Merelbeke”, “Moortelbos, Hooimeersbeek, Ettingebos” en 
“Betsbergse bossen” liggen binnen de visuele intrusiezone in het noorden van het 
windpark Melle. De relictzone “Molenbeek Wichelen - Wanzele, Kattenbos” valt midden 
in het windpark Sint-Lievens-Houtem. De relictzone “Land van de Molenbeken” en de 
zuidzijde van de relictzone “Eedgoed-Brostberghbos-Kerselaars” vallen binnen de 
visuele intrusiezone. De relictzone “Molenbeek Wichelen - Wanzele, Kattenbos” 
doorkruist het windpark Ottergem en de relictzone “Land van de Molenbeken” valt ook 
binnen de visuele intrusiezone.  De relictzones “Land van de Molenbeken”, “Honegem, 
Zolegem, Molenbeek” en “Dendervallei” liggen in de visuele invloedszone van de 
windturbines in het bedrijventerrein Siesegemkouter. De relictzone “Dendervallei” ligt 
ook in de visuele invloedszone van de windturbines in het bedrijventerrein 
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Erembodegem. Het noordoostelijke punt relictzone “Zijbeken van de Dender en gebied 
Nederhasselt - Steenhuize-Wijnhuize” ligt in het windpark Erembodegem.  
 
De cluster windbos Aalter valt in de ankerplaats “Hoogveld” dat deel uitmaakt van de 
cuesta van Lotenhulle- Hertsberge. Ankerplaats “Bulskampveld – St.Pietersveld, ligt in 
het uiterste westelijk punt van Aalter. De ankerplaats “Schoonbergbos - Vorte Bossen- 
Wantebeek” grenst in het uiterst zuiden aan de zoekzone. Ankeplaats 
“Drongengoedbos” ligt buiten de visuele intrusiezone maar binnen de visuele 
invloedzone van de geplande windturbines op het bedrijventerrein in Aalter. De enige 
ankerplaats die in de visuele invloedszone van het windpark Nevele komt is “Vallei van 
de Oude Kale, Vinderhoutse Bossen en Slindonk” (beschermd bij besluit 4530). Door 
middel van het gemeentelijk RUP Vinderhoutse bossen, Leeuwenhof, De Campagne 
(deel De Campagne en deel Leeuenhof) is deze zone aangeduid als erfgoedlandschap. 
Ankerplaats “Kasteeldomein van Sint-Martens-Leerne” ligt op circa 1km van het 
windpark op het bedrijventerrein te Landegem. Ook de ankerplaatst “vallei van de Oude 
Kale, Vinderhoutse Bossen en Slindonk” ligt op 1km van het windpark te Landegem. De 
ankerplaats “Scheldemeersen tussen Zevergem en Schelderode” valt binnen de visuele 
invloedszone van het windpark op het bedrijventerrein Eilandje te Zwijnaarde. De 
oostzijde van de ankerplaatst “kasteelsite Zwijnaarde” valt ook in de visuele 
invloedssfeer. De ankerplaats “Betsbergebos, Gootbos en Ter Hulst” ligt in de visuele 
invloedszone van het windpark te Melle. De ankerplaats “Vallei van de Molenbeek 
tussen Herzele en Mere” ligt in de visuele invloedszone van het windpark op het 
bedrijventerrein te Ottegem. De ankerplaats “Honegem - Solegem” valt binnen de 
visuele intrusiezone van het bedrijventerrein Siesegemkouter. De ankerplaats “Osbroek” 
valt ook binnen de visuele invloedszone. De ankerplaats “Wellemeersen” valt binnen de 
visuele intrusiezone van het bedrijventerrein te Erembodegem. De ankerplaats 
“Osbroek” valt ook binnen de visuele invloedszone.  
 
De erfgoedwaarden liggen verspreid binnen het plangebied. Er zijn duidelijke 
concentratievlekken. De in open ruimtes gelegen elementen (zoals kastelen, torens, 
vierkantshoeves…) vormen belangrijke, geïsoleerde beelddragers. 
 
In het studiegebied zijn geen sterke bodemverstoringen vast te stellen, behalve op 
plaatsen met infrasctuur en bebouwing.  
 
Uit de analyse van de gekende waarden blijkt dat het projectgebied rijk is aan 
archeologisch erfgoed. Resten uit de Metaaltijden en de Romeinse periode komen 
verspreid over het hele plangebied voor. Omdat het plangebied een ruime zone omvat, 
wordt in het MER een opsomming gemaakt van de aanwezige gekende archeologische 
sites. In het deel ten westen van Gent zijn vele archeologische vondsten opgegraven uit 
de ijzertijd, neo- en mesolitische en de bronstijd (paleontologische sites). Ze bewijzen 
dat er al gebouwen waren in de prehistorie.  
 
Het plangebied ligt in de volgende gebieden waarvoor een visie voor landbouw, natuur 
en bos is beschreven:  

- regio Veldgebied Brugge – Meetjesland 
- regio Leiestreek 
- regio Schelde-Dender 
- regio Vlaamse Ardennen 
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0.12.2 Effectbespreking 

Landschapsstructuur 
De open structuur van het landschap ter hoogte van de cluster Windbos Aalter zal 
enigszins gehinderd worden door de geplande en verspreide turbines. In de cluster zijn 
enkele windturbines gepland langs het kanaal, waardoor de open structuur hier 
gewijzigd zal worden en het kanaal als scheidend element kan gaan opvallen. Omdat 
hier een relatief gave open ruimte met een waardevolle structuur beperkt wordt 
verstoord door de turbines, is er een negatief effect. 
 
Door de inplanting van de turbines in de cluster Bedrijventerrein Aalter zal de 
industriële structuur ter hoogte van het industrieterrein bewaard blijven en zelfs versterkt 
worden. Wel zal, doordat de windturbines veel hoger zijn dan de overige bebouwing 
binnen het industrieterrein, het profiel van het industrieterrein zelf worden verstoord. De 
windturbines die verschijnen binnen het open landschap ten noorden van het kanaal 
wijzigen wel de structuur binnen dit landschap, maar omwille van het kleine aantal is de 
hinder beperkt. Het effect wordt beperkt negatief beoordeeld aangezien een relatief 
gave open ruimte met een waardevolle structuur beperkt verstoord wordt door de 
turbines, maar de grensstelling met de bebouwde ruimte versterkt wordt. 
 
De structuur van Windakker Nevele is zeer open met enkele verspreide woningen en 
kronkelende wegen. Rond de snelweg zijn geen bomen zodat de openheid van het 
landschap doorloopt over de snelweg. De windturbines zullen deze open structuur 
doorbreken en hebben hierdoor een fundamentele impact op de structuur van het 
landschap. Binnen deze zone is beleidsmatig aandacht gevraagd voor een goede 
landschappelijke integratie van aanwezige ‘storende’ bebouwing. Doordat ze zich 
inplanten langs de snelweg zullen ze de aanwezige  lineaire structuur (vooral door de 
lijnverlichting) versterken en zullen de windturbines heel dominant aanwezig zijn binnen 
het uniforme landschap, zodat men zeker niet kan spreken van integratie van deze 
nieuwe elementen binnen het landschap. De parallelle inplanting met deze structuur 
veroorzaakt een hiermee gepaard gaande benadrukking van de bestaande dynamische 
zone. Door de associatie met de snelweg wordt de weg benadrukt, maar hij gaat ook 
structurerend werken.. De turbineopstelling is daarmee een leesbaar landschapelement. 
De turbines worden een dominant element in het samenhangende open 
landbouwlandschap met, door zijn openheid, een zekere uniformiteit. De huidige open 
structuur die nu over de snelweg doorloopt wordt opgegesplitst en verliest een deel van 
zijn waarde, wat als negatief kan worden beoordeeld van de landschapsstructuur. 
 
Omdat er nu al geen duidelijke structuur is, is de nieuw geplande windakker 
Bedrijventerrein Landegem minder ingrijpend voor de opbouw van het landschap en is 
de ingreep beperkt negatief voor de landschapsstructuur. Binnen dit plangebied is 
beleidsmatig gevraagd om nieuwe inplantingen van niet-grondgebonden 
landbouwactiviteiten trachten te vermijden en een goede landschappelijke integratie van 
aanwezige storende bebouwing te bewerkstellingen. De inplanting van de windturbines 
sluit hier niet bij aan. Een reeds aangetaste structuur wordt mogelijk sterk versnipperd of 
verstoord, waardoor het effect op de landschapsstructuur als beperkt negatief wordt 
beoordeeld. 
 
De structuur ter hoogte van de cluster Bedrijventerrein Eilandje Zwijnaarde Gent is 
nu hoofdzakelijk een bundeling van verkeerswegen, waterwegen en infrastructuur, 
waartussen zich industrie en woonwijken bevinden. Deze dichte opeenvolging van 
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elementen met onderling weinig verband is kenmerkend. De reeds versnipperde 
structuren worden mogelijk in beperkte mate verstoord, waardoor het effect beperkt 
negatief is. 
 
Bij de inplanting van de nieuwe windturbines wordt gebruikt gemaakt van de bestaande 
structurele en lineaire elementen in de cluster Windakker Melle. Door de aanwezige 
structurele elementen te benadrukken wordt de kwaliteit als structureel element 
bewaard of zelfs versterkt. Dit scenario voorziet een windakker waarbij een dubbele rij 
windturbines de lineaire structuur volgt en zo de structuur van het lineair beeld versterkt. 
Dit is daarmee een evenwichtige inplanting die de bestaande dynamische zone 
benadrukt en het contrast met de open ruimte rondom behoud. De openheid van het 
landschap zal niet verdwijnen door het plaatsen van de windturbines. Wel zal het open 
landschap relatief kleiner, begrensder zijn, wat als beperkt negatief wordt beoordeeld 
voor de open structuur. Deels aangetaste structuren worden globaal versterkt door de 
nieuwe structuur, maar één element, een aaneengesloten open ruimte, wordt verder 
verstoord. 
 
Bij de inplanting van de windturbines in de cluster Windkouter Sint-Lievens-Houtem 
wordt geen gebruik gemaakt van de lineaire structuur. Deze wordt dan ook niet 
versterkt. De zwerm van windturbines zal echter de structuur van het heuvelachtig 
landschap overschrijven en domineren boven de kostbare structuurelementen die 
momenteel aanwezig zijn in deze zone. Het beleid streeft ernaar om de karakteristieke 
open kouters zoveel mogelijk te vrijwaren van bebouwing om de landschappelijke 
openheid van het gebied te behouden. Ook de valleien moeten gevrijwaard worden van 
bebouwing. Verder is er de ruilverkaveling met als doel de valleien, de waardevolle 
graslanden en hooilanden te beschermen en versterken. De windturbines vormen een 
nieuw landschapselement dat zeer dominant zal zijn en de bestaande, zeer waardevolle 
en erg kwetsbare structuur zal aantasten en versnipperen. Het effect wordt als 
significant negatief beoordeeld. 
 
De structuur in de cluster Bedrijventerrein Ottergem is een bundeling van 
verkeerswegen, spoorweg en infrastructuur, waartussen industrie ligt. Deze structuur 
heeft landschappelijk weinig waarde zodat ze van een structuurwijziging weinig 
negatieve effecten zal ondervinden. De turbines zullen de structuur rond de dorpskern 
van Ottergem wel negatief beïnvloeden. De kleinschalige structuur van het dorp zal 
moeten concurreren met zeer dichtbijstaande turbine(s). Door de cumulatie van weinig 
effect op macroschaal met een lokaal negatief effect op mesoschaal nabij de 
dorpsstructuur is het globale effect negatief.  
 
Het gebied van de windturbines in de cluster Bedrijventerrein Siesegemkouter wordt 
gedeeltelijk ontwikkeld als industriegebied waardoor de turbines hier meer structurerend 
gaan werken. Verder is een deel van de projectzone nog een open landschap met de 
beleidsvraag om het behoud van deze open ruimte, waardoor het effect op deze zone 
negatief is. Men heeft bij de inplanting geen gebruik gemaakt van de aanwezige lineaire 
structuur. Het effect wordt negatief beoordeeld, omdat de waardevolle open ruimte 
structuur dan al gedeeltelijk verdwenen zal zijn.  
 
De structuur ter hoogte van de cluster Bedrijventerrein Erembodegem heeft 
landschappelijk weinig waarde zodat ze van een structuurwijziging weinig negatieve 
effecten zal ondervinden. Er zal een lichte wijziging zijn vermits de windturbines veel 



 
 
 
 
 
 
 

NTS Windturbines E40  819960/R/873208/Mech 

Definitief rapport - 19 - 26 november 2013 

  

 

hoger zijn dan de overige structuur van het plangebied. Ze zullen structuurbepalend zijn 
voor de totale zone. Het effect wordt beperkt negatief beoordeeld. 
 
Landschapstypologie 
De windturbines die in het landschap ter hoogte van de cluster Windbos Aalter 
opduiken zullen als baken een volledig nieuwe typologie vormen, en zwaar concurreren 
met de aanwezige typologie van landelijke verspreide woningen, bomen en bossen. 
Omdat de huidige typologieën karakteristiek zijn voor de streek, is de beperkte 
aantasting ervan door een compleet nieuwe typologie een negatief effect. 
 
De nieuwe typologie van de turbines, vooral op mesoschaal, zal de typologieën ten 
noorden van de cluster Bedrijventerrein Aalter beïnvloeden. Ondanks het industriele 
karakter van het gebied, krijgen de vrijstaande woningen en velden toch concurrentie 
van de nieuwe windturbines. Het effect wordt beperkt negatief beoordeeld. 
 
In de cluster Windakker Nevele wordt een krachtig landschapselement gecreëerd dat 
met zijn lineaire vorm een nieuwe typologie zal vormen. Het landschapselement van de 
rij windturbines zal wel de typische typologie van het open landschap met regelmatige 
verspreide bebouwing beïnvloeden. Het effect wordt beperkt negatief beoordeeld.  
 
De enige uitgesproken typologie in het landschap ter hoogte van de cluster 
Bedrijventerrein Landegem is de E40. Voor de rest is deze ruimte een stapeling van 
typologieën die over kleine oppervlaktes voorkomen en niet herhaald worden. De 
beperkt aanwezige typologie van de dorpskernen en de kleine landschapselementen 
krijgen wel concurrentie van de nieuwe windturbines, maar dit is omwille van het feit dat 
reeds een versnippering binnen het landschap aanwezig is is het effect 
verwaarloosbaar. 
 
De typologieën binnen de zone Bedrijventerrein Eilandje Zwijnaarde Gent zijn 
meestal van industriële en infrastructurele aard. Enerzijds zullen de windturbines deze 
typologie versterken, anderzijds vormen de windturbines als aparte baken een nieuwe 
typologie. Vermits beide een industrieel karakter hebben, zal de versmelting van beide 
mogelijk een nieuwe typologie creëren, waardoor het oorspronkelijke industriële 
typologie wordt versterkt. Het effect wordt neutraal beoordeeld omdat de nieuwe 
typologie zowel concurreert met bestaande typologieën als ook passend is voor deze 
ruimte. 
 
Er wordt een krachtig landschapselement gecreëerd in de cluster Windakker Melle dat 
met zijn lineaire vorm toch een wijziging van de bestaande turbinetypologie zal vormen. 
Naar analogie met de huidige opstelling van de windturbines langs de verkeersas E40 
zullen de windturbines de verkeersstructuur en de open ruimte bekrachtigen als groot 
baken. De baken verhoogt de herkenbaarheid en de identiteit van het landschap. De 
parallelle lijnen met windturbines definiëren als windlandschap de infrastructurele 
corridor.  Een belangrijk element in dit plangebied is het beeld van circulatie, de 
typologie van wegen en sporen, naast typische dorpsvormen. Deze typologieën blijven 
bewaard, waardoor er geen merkbare effecten worden verwacht wat betreft typologie. 
 
De geplande windkouter Sint-Lievens-Houtem voorziet 18 windturbines, die binnen 
het landschap een nieuwe typologie zullen vormen. De typische dorpsvormen, valleien 
en aanwezige relicten baseren hun karakter op traditionele typologieën. Ze zullen een 
anachronistisch karakter krijgen door de overvleugeling met de turbines waardoor hun 
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karakteristiek beeld sterk zal verminderen over grote oppervlakte, wat als sterk negatief 
kan beoordeeld worden voor de landschapstypologie.  
 
De typologieën binnen de zone Bedrijventerrein Ottergem zijn meestal van industriële 
en infrastructurele aard. Enerzijds zullen de windturbines deze typologie versterken, 
anderzijds vormen de windturbines als aparte baken een nieuwe typologie. Vermits 
beide een industrieel karakter hebben, zal de versmelting van beide mogelijk een 
nieuwe typologie creëren, waardoor het oorspronkelijke industriële typologie en het 
beeld van infrastructuur wordt versterkt. Door de gepaste typologie van windturbines, 
gekoppeld aan de industriële typologie, wordt de mogelijk negatieve impact op de 
verderaf omringende open ruimte typologieën geneutraliseerd. 
 
Het geplande windpark in de cluster Bedrijventerrein Siesegemkouter voorziet 6 
windturbines in het open landschap, los van de bestaande lineaire structuur aan de 
buitenzijde. Ze zullen binnen het open landschap een nieuwe, dominante typologie 
vormen. De Siesegemkouter wordt ontwikkeld als bedrijventerrein, dus is een 
beoordeling vergelijkbaar met die van cluster bedrijventerrein Ottergem aan de orde 
(neutraal). 
 
De typologieën binnen de zone Bedrijventerrein Erembodegem zijn meestal van 
industriële en infrastructurele aard. Enerzijds zullen de windturbines deze typologie 
versterken, anderzijds vormen de windturbines als aparte baken een nieuwe typologie. 
Het effect is neutraal. 
 
Landschapsbeeld 
Het beeld van een gaaf landschap met grote boscomplexen tussen de open-
ruimtekamers zal door de inplanting van 23 windturbines in de cluster Windbos Aalter 
volledig wijzigen. Het huidige open beeld langs het kanaal zal door de nieuwe 
windturbines verstoord worden, en mogelijke passanten, bewoners en bezoekers krijgen 
een gewijizigd beeld. De perceptieve kenmerken van een rustig 
compartimentenlandschap met waardevolle landschappen wordt globaal aangetast en 
hoewel reeds lichte verstoring is door het beeld van de industrie in de verte, wordt dit 
toch als significant negatief beoordeeld. 
 
Wat betreft landschapsbeeld zal het windpark ter hoogte van het Bedrijventerrein 
Aalter als baken en symbool van de industrie het industrieel karakter bevestigen. Dit 
geldt ook voor het beeld langs het kanaal. Het beeld van industrie is nu al aanwezig, en 
dat zal door de aanwezigheid van de turbines zo blijven. Wel is er een impact op de 
omliggende woongebieden gezien de turbines een belangrijk deel van het gezichtsveld 
zullen innemen. De perceptieve kenmerken ondergaan een belangrijke lokale aantasting 
in een deel van de open ruimte ten noorden. Rekening houdend met het feit dat de 
perceptieve kenmerken een belangrijke lokale aantasting ondergaan in een deel van de 
open ruimte ten noorden en men rekening moet houden met randvoorwaarden die 
opgenomen zijn in het RUP “Regionaal bedrijventerrein Aalter”, kan het effect op het 
landschapsbeeld voor deze cluster als negatief worden beoordeeld. 
 
De groep windturbines in de cluster Windakker Nevele zal als nieuwe infrastructuur het 
half-landelijke en open landschapsbeeld beïnvloeden door de snelweg te benadrukken, 
wat een sterk gewijzigd beeld zal opleveren. Anderzijds zal het beeld van de cluster 
rond een rij windturbines als “windlandschap” de snelweg versterken. Het effect wordt 
negatief beoordeeld. 
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De dorpskernen van Landegem en Baarle, het industrieterrein, de woonwijk ter hoogte 
van Noordhout en de verspreide woningen tussen de kernen in vallen allemaal binnen 
de visuele intrusiezone van het windpark Bedrijventerrein Landegem. Hier zullen 
overal de turbines als een visueel dominerend element ervaren worden. Hier zal het 
volledig deelgebied geconfronteerd worden met de hoge infrastructuur van de turbines, 
die schaalverwarring en aantasting van de beeldkwaliteit veroorzaakt in vrijwel alle 
kijkrichtingen. Sint Martens-Latem, Drongen en de Kalevallei vallen binnen de visuele 
invloedzone. Er is een zekere extra verstoring door de nieuwe infrastructuur en dan 
vooral door de verspreide plaatsing, maar omdat het landschap momenteel door zijn 
versnipperd beeld geen duidelijke de landschappelijke beeldkwaliteit heeft, wordt het 
effect als beperkt negatief beoordeeld. 
 
Als baken en symbool van de industrie zal het windpark Bedrijventerrein Eilandje 
Zwijnaarde Gent het industrieel karakter bevestigen op mesoschaal. Doordat ze boven 
de zone zullen uitsteken zullen ze als cluster de omgeving domineren en het 
samenraapsel van industrie en infrastructuur mogelijk sterker bijtrekken tot één geheel. 
De bewoners van de aanwezige woonzones hebben momenteel al een beeld van 
fabrieken en infrastructuurelementen van de snelwegen en kanaal. De bijdrage van het 
windpark zal de beperkte kwaliteit van het landschapsbeeld vanuit de woningen niet 
echt verminderen. Toch zijn er een aantal groene zones, ter hoogte van de 
Proeftuinstraat en de Arduinstraat, waar momenteel het beeld van industrie niet sterk 
aanwezig is, maar waar wel een extra turbine zal verschijnen en storend zal werken op 
het beeld. Daarbij valt de nieuwe turbine binnen het uitzichtspunt dat gepland wordt 
vinnen het PRUP Afbakening grootstedelijk gebied Gent.  Hierdoor kan men het effect 
van de nieuw geplande cluster als beperkt negatief beoordelen. 
 
Doordat in de deelzone Windakker Melle de passanten op de sporen, en de snelwegen 
het breedste overzicht hebben, is de impact van de windturbines op het 
landschapsbeeld van belang voor deze voorbijgangers. Deze passanten zullen de 
turbines bijna ononderbroken waarnemen en ze zullen nu vooral een groot aantal 
windturbines zien in plaats van het weidse open landschap. Het beeld van open gaaf 
landschap tussen de verkeersaders in zal sowieso gehinderd worden door de nieuwe 
turbines. De woningen in Kwatrecht, Gijzenzele en in het industriepark vallen in de 
visuele intrusiezone. Momenteel krijgt men vanuit de woningen naar het zuiden een 
mooi open zicht met op de einder al enkele windturbines. Nu zullen ze geconfronteerd 
worden met het overheersende beeld van een of meer windturbines. Het gaat echter 
over een eerder beperkt aantal woningen, daarom is het effect beperkt negatief. 
 
Door het aanzienlijke aantal van 18 nieuwe turbines in één cluster (Windkouter Sint-
Lievens-Houtem), zal men vanaf de E40, het spoor en omliggende wegen de zwerm 
ononderbroken waarnemen. Bovendien maakt men bij de inplanting gebruik van de 
hooggelegen winderige plekken, waardoor de turbines nog meer boven het landschap 
zullen uitsteken. Dit gaat in tegen het doel van de ruilverkavelingsproject. Het beeld zal 
het beeld van een windparkb worden op alle plaatsen binnen een ruime zone, waardoor 
ze in het huidige beeld visueel ongemak zullen veroorzaken. Het aantal woningen in dit 
plangebied is beperkt, maar door het grote aantal windturbines zullen alle bewoners een 
gewijzigd beeld krijgen. Ook komen de omliggende dorpen in de visuele intrusiezone, 
waardoor het zicht vanuit de dorpen definitief zal wijzigen en hun landelijk karakter in 
negatieve zin omslaat. Het effect is negatief. 
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Een deel van het windpark in de zone Bedrijventerrein Ottergem wordt ingeplant ten 
noorden van de E40, in het industrieterrein. Drie windturbines komen in de open vlakte 
ten zuiden van de E40. De inplanting van de turbines is dicht bij de dorpskern van 
Ottergem voorzien, waardoor ze het landschapsbeeld daar negatief zullen beïnvloeden. 
De bewoners en bezoekers zullen de turbines als een dominerend element ervaren.  
Ook ten zuiden van de E40, waar het beeld vanaf de Oudenaardsesteenweg momenteel 
anders is en de passanten uitkijken op een uitgestrekt landschap, zullen de nieuwe 
windturbines het landschapsbeeld wijzigen. Ook voor de bewoners binnen het terrein en 
bewoners van Bambrugge zal het landschapsbeeld wijzigen. Ze wonen binnen de 
visuele intrusiezone waardoor het effect op het landschapsbeeld als negatief wordt 
beoordeeld. Vooral door de invloed op het beeld in de dorpskernen in het glooiende 
landschap in het westelijke en zuidelijk deel van het plangebied is het effect negatief. 
 
De bewoners rondom de cluster Siesegemkouter zullen de windturbines als een 
dominerend element ervaren en hun uitzicht zal vanuit hun woning definitief wijzigen. 
Bovendien ligt de westzijde van de stad zelf in deze zone zodat een groot deel van de 
stad visuele invloed zal ondervinden van de windturbines. Evenwel zal het beeld van het 
windpark vanuit de stad voor een groot deel gebufferd worden door de aanwezige 
stedelijke voorzieningen rond de ring. Bij de inrichting van dit gebied als industriegebied 
zullen de turbines beter bij het verstedelijke landschap aansluiten waardoor de impact 
op de beleving beperkter is en het effect op het landschapsbeeld als beperkt negatief 
wordt beoordeeld. 
 
Het beeld van het windpark aan het industrieterrein Erembodegem, zal de bewoners 
bewust maken van de aanwezigheid van industrie en zal het beeld vanuit hun woning en 
hun dorp definitief wijzigen. Vooral door het overstijgen van de groenbuffer naar het 
zuiden toe is het effect op het landschapsbeeld matig negatief. 
 
Erfgoedwaarden 
Vooral o.w.v. de combinatie van het waardevolle aanwezige erfgoed en de waardevolle 
archeologische sites wordt het effect op erfgoed in de cluster Windbos Aalter 
significant negatief beoordeeld. 
 
In de cluster Bedrijventerrein Aalter zijn er geen significant negatieve effecten op het 
aanwezige erfgoed vermits het aanwezige erfgoed reeds verstoord werd door de 
aanwezige industrie. Door het groot aantal waardevolle archeologische sites, die zullen 
verstoord worden door de nieuwe windturbines, wordt het effect op erfgoed als negatief 
beoordeeld. 
 
In de cluster Windpark Nevele kan de contextwaarde van een aantal puntrelicten en 
beschermde landschappen gewijzigd worden, maar er is geen belangrijke invloed op 
waardevolle elementen. Er zijn geen archeologische vondsten, en doordat de werken 
vlakbij infrastructuurwerken komen, waar de grond toch al deels ontgraven zal zijn, is 
het effect op archeologie zo goed als onbestaand. Het effect op erfgoedwaarden blijft 
daardoorbeperkt negatief. 
 
Enerzijds zijn er geen significant negatieve effecten op het aanwezige erfgoed in de 
cluster Bedrijventerrein Landegem, en er zijn geen archeologische sites aanwezig. 
waardoor het effect op erfgoed als matig negatief wordt beoordeeld. Er zijn geen 
archeologische vondsten, en doordat de werken vlakbij infrastructuurwerken komen, 
waar de grond toch al deels ontgraven zal zijn, is het effect op archeologie zo goed als 



 
 
 
 
 
 
 

NTS Windturbines E40  819960/R/873208/Mech 

Definitief rapport - 23 - 26 november 2013 

  

 

onbestaand Algemeen kan het effect voor deze cluster als matig negatief worden 
beoordeeld. 
 
In de cluster Bedrijventerrein Eilandje Zwijnaarde Gent worden de contextwaarde 
van een relictzone, een ankerplaats en van een beschermd landschap, wordt mogelijk 
aangetast of bedreigd. Een aantal monumenten en bouwkundig erfgoed ligt in de 
visuele invloedszone waardoor het effect op erfgoed als negatief wordt beoordeeld.  Er 
zijn geen archeologische vondsten, en doordat de werken vlakbij infrastructuurwerken 
en het industrieterrein komen, waar de grond toch al deels ontgraven zal zijn, is het 
effect op archeologie zo goed als onbestaand. Totaal voor deze cluster wordt het effect 
als negatief wordt beoordeeld.  
 
Enerzijds is het effect op erfgoed van de zone Windakker Melle vrij groot, en anderzijds 
wordt in geroerde grond (open landbouwzone) gewerkt, wat als negatief wordt 
beoordeeld op erfgoed. De optelsom van alle ingrepen op het vlak van erfgoed maakt 
dat het effect op erfgoed van deze cluster als negatief wordt beoordeeld. 
 
Doordat er een uitgebreid cultuurhistorisch patrimonium (niet uitzonderlijk veel 
ankelplaatsen en relictzone, maar verspreid in het landschap vind je een groot aantal 
molens, kapellejtes, dorpjes…) aanwezig is in het plangebied van de cluster 
Windkouter Sint-Lievens Houtem, is het effect op ergoed zeer groot. Daar komt nog 
bij dat in ongeroerde grond (open gebied) gewerkt wordt wat voor effect op archeologie 
als zeer negatief wordt beoordeeld. De optelsom van alle effecten op het vlak van 
erfgoed maakt dat het negatief effect op erfgoed van deze cluster als significant negatief 
wordt beoordeeld. 
 
Doordat in het Bedrijventerrein Ottergem er een aantal relictzones en lijnrelicten 
aanwezig zijn, en tevens ook een culltuurhistorisch patrimonius in de vorm van molen, 
dorpen en kapelletjes aanwezig is in het projectgebied kan het effect op erfgoed als 
negatief beoordeeld worden.  Verder wordt in ongeroerde grond (open gebied) gewerkt, 
wat als negatief wordt beoordeeld op erfgoed. Het effect van alle ingrepen worden op 
het vlak van erfgoed als negatief beoordeeld en op vlak van archeologie als   significant 
negatief wordt beoordeeld. 
 
Er zijn een aantal relictzones aanwezig in het windpark Bedrijvenpark 
Siesegemkouter, maar de meeste liggen op een grote afstand van het geplande 
windpark. Vermits het beschermd landschap Osbroek dicht genoeg in de visuele 
invloedszone ligt, kan het effect al beperkt negatief worden beoordeeld. Er wordt in 
ongeroerde grond (open gebied) gewerkt, wat als significant negatief wordt beoordeeld 
voor het aspect archeologie. De optelsom van alle ingrepen op het vlak van erfgoed 
maakt dat het negatief effect op erfgoed van deze cluster als negatief wordt beoordeeld. 
 
Er zijn een aantal relictzones aanwezig in het windpark Bedrijvenpark Erembodegem, 
maar de meeste liggen op een grote afstand van het geplande windpark. Vermits het 
beschermd landschap “Wellemeersen” dicht genoeg in de visuele invloedszone ligt, kan 
het effect al beperkt negatief worden beoordeeld. Er wordt binnen het industriegebied 
gewerkt waardoor het effect op archeologie als beperkt negatief wordt ingeschat . De 
optelsom van alle ingrepen op het vlak van erfgoed maakt dat de effecten op erfgoed 
van deze cluster als negatief worden beoordeeld. 
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Landschapsbeleving 
De passanten in de cluster Windbos Aalter zullen het weidse en grootse landschap 
minder ervaren omdat het beeld gestoord wordt door de aanwezige turbines in het 
landschap. Hoewel de perceptie van een persoon ten opzicht van de windturbines 
subjectief beschouwd wordt, en men het beeld van windturbines vaak kan appreciëren, 
wordt de visuele impact op het bestaande landschap binnen dit deel van de zone als 
negatief beoordeeld voor de landschapsbeleving. 
 
Vermits ten noorden van het kanaal al enkel industriegebouwen aanwezig zijn, is de 
impact op de beleving in de cluster Bedrijventerrein Aalter beperkt. Ook binnen de 
industriezone zal de beleving weinig wijzigen. Het windpark kan visueel ongemak aan 
omwonenden en de bewoners van Aalter veroorzaken. Het effect wordt beperkt negatief 
beoordeeld.  
 
In de cluster Windpark Nevele zullen de passagiers langs E40 bij deze opstelling de 
windturbines over een afstand van 10 km ononderbroken waarnemen, wat wel een 
wijziging is ten opzichte van de huidige beleving van echte open ruimte voorbij de 
Gentse agglomeratie. De reizigers kunnen nog deels de weidse open ruimte langs de 
E40 beleven, maar de beleving van openheid is totaal gewijzigd. De bewoners en 
passanten in het omringende landschap zullen de windturbines als dominant ervaren, 
waardoor ze visueel ongemak kunnen ondervinden van het nieuwe windpark. Ondanks 
het feit dat er in dit deelgebied weinig woningen aanwezig zijn, kan doordat de huidige 
beleving van het landschap sterk wordt gereduceerd, het effect op de 
landschapsbeleving als negatief worden beoordeeld. 
 
Vele woningen vallen in de visuele intrusiezone waardoor er veel bewoners visueel 
ongemak zullen ondervinden van de windturbines in de cluster Bedrijventerrein 
Landegem. De turbines vertegenwoordigen een belangrijke verandering van het 
landschapskader en wijzigen de landschapskwaliteit, die in dit plangebied weliswaar 
beperkt is. Ondanks het feit dat de huidige landschapsbeleving niet kwalitatief is, zal 
toch, omwille van het feit dat er in dit deelgebied veel woningen aanwezig zijn, het effect 
op de landschapsbeleving als beperkt negatief beoordeeld worden. 
 
De landschapsbeleving ter hoogte van de cluster Bedrijventerrein Eilandje 
Zwijnaarde Gent heeft momenteel al een beperkte kwaliteit, welke de windturbines 
kunnen verminderen. Vele woningen vallen in de visuele intrusiezone waardoor er veel 
bewoners wel visueel ongemak zullen ondervinden van de windturbines. De turbines 
vertegenwoordigen een belangrijke verandering van het landschapskader en wijzigen de 
landschapskwaliteit, die in dit plangebied weliswaar beperkt is. Hierdoor wordt het effect 
op landschapsbeleving als beperkt negatief beoordeeld. 
 
In de zone Windakker Melle zal rond de snelweg de toename van de windturbines de 
beleving van het landschap wijzigen. Het aantal woningen binnen de visuele 
intrusiezone (deels rond Kwatrecht) is beperkt. Daar waar de bewoners momenteel 
vanuit de achterzijde van hun woningen langs de omringende wegen rond de akker, de 
perceptie van een open landschap hadden met slechts drie turbines centraal in de open 
ruimte, worden ze nu geconfronteerd met het overheersende beeld van meerdere 
windturbines. De turbines vertegenwoordigen een belangrijke verandering van het 
landschapskader en wijzigen de landschapskwaliteit. Het effect wordt negatief 
beoordeeld. 
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De beleving van het landschap zal totaal wijzigen voor de passanten, bewoners en 
recreanten in de cluster Windkouter Sint-Lievens-Houtem, ze zullen het glooiend 
landschap minder ervaren omdat het beeld vervormd wordt door de hoge turbines 
boven op de heuvels en tussen de velden. Hoewel de perceptie van een persoon ten 
opzicht van de windturbines subjectief beschouwd wordt, en men het beeld van 
windturbines vaak kan appreciëren, wordt de visuele impact binnen dit deel van de zone 
toch het natuurlijk landschap algemeen als significant negatief beoordeeld voor de 
landschapsbeleving. Het aantal woningen in dit plangebied is beperkt, maar door het 
grote aantal windturbines zal het wonen tussen de windturbines een totaal gewijzigde 
landschapsbeleving krijgen. 
 
Hoewel de bewoners van de aanpalende woonzones in de cluster Bedrijventerrein 
Ottergem momenteel al deels een beeld hebben van fabrieken en snelwegen, zal het 
windpark de beperkte kwaliteit van het landschapsbeeld niet echt verminderen. Vooral 
de woonzones liggen binnen de visuele intrusiezone en hier zullen de bewoners de 
windturbines als een dominerend element ervaren. Het effect wordt als negatief 
beoordeeld. 
 
De bewoners in een groot deel van Aalst en in de omliggende dorpen verblijven allen 
binnen de visuele intrusiezone van de cluster Bedrijventerrein Siesegemkouter. Daar 
waar de bewoners momenteel vanuit hun woning de perceptie van een open landschap 
hadden, worden ze nu geconfronteerd met het overheersende beeld van de 
windturbines. De turbines vertegenwoordigen een belangrijke verandering van het 
landschapskader en wijzigen de landschapskwaliteit. Het effect wordt negatief 
beoordeeld. Indien deze locatie ingericht wordt als industriegebied behoren deze 
turbines bij het stedelijke landschap waardoor de impact minder groot is. Wel blijft het 
effect van uit de stad Aalst (visuele invloedszone) nog steeds groot. 
 
Vermits het landschap ter hoogte van de cluster Bedrijventerrein Erembodegem 
momenteel sterk verstedelijkt is en geen vaste structuur heeft, zal het windpark de 
landschapsbeleving voor de aanwezigen/passanten binnen het omringende landschap 
niet zeer sterk verstoren. De beleving was nu ook al een amalgaam van industrie en 
infrastructuur. De bewoners van de woonzones hebben momenteel nog geen stedelijke 
beleving. Vele woningen vallen in de visuele intrusiezone waardoor er veel bewoners 
wel visueel ongemak zullen ondervinden van de windturbines. Het effect wordt beperkt 
negatief beoordeeld. 
 

0.13 Discipline Mens 

0.13.1 Beschrijving van de referentiesituatie 

Veiligheid 
Er zijn verschillende aardgasleidingen van Fluxys gelegen in het plangebied, 
voornamelijk van noord naar zuid. Het plangebied wordt ook doorkruist (hoofdzakelijk) 
van noord naar zuid door bovengrondse hoogspanningsleidingen. Er zijn talrijke 
woongebieden in de omgeving van het plangebied gelegen en in het plangebied zijn een 
aantal industriegebieden gelegen. Ter hoogte van Aalter en Wetteren zijn enkele 
Seveso-inrichtingen gelegen. 
 
Rond de radar van de militaire luchtverkeersleiding in Semmerzake (Gavere) is een 
perimeter van circa 15 km waarbij geen windturbines zijn toegelaten. Een deel van het 
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plangebied, alsook de drie reeds vergunde turbines te Melle, zijn binnen deze perimeter 
gelegen. Verder zijn delen van het plangebied ter hoogte van Aalter gelegen binnen 
categorie C van de militaire kaart (military training aeras, signalization requirement for 
windturbines’ en ‘military reserve aerodrome, limited possibility for windtrubines, max or 
lower than 122 m’).  
 
Geluidshinder 
De belangrijkste huidige geluidsbronnen in de omgeving van het plangebied zijn de E40 
en de omliggende wegen en de industriegebieden.  
 
In de referentiesituatie blijkt dat slechts 0,1 % van de gebouwpunten geluidshinder 
(overschrijdingen) ondervinden van de windturbines ter hoogte van de turbines te Melle 
en slechts 0,5 % van de woningen ter hoogte van de turbines te Haaltert. Dit betreft een 
worst case berekening (zie discipline Geluid). Deze gegevens zijn gebaseerd op de 
modelleringen uitgevoerd bij de discipline Geluid volgens de data van een 
referentieturbine, er wordt hier getoetst aan de normering zoals beschreven bij de 
discipline Geluid. 
 
Lichthinder 
De belangrijkste huidige lichtbronnen in de omgeving van het plangebied zijn de E40 en 
de omliggende wegen en de industriegebieden.  
 
Het plangebied heeft in zijn huidige infrastructuur reeds 7 vergunde windturbines die 
hinder veroorzaken door slagschaduw.   
 
In de Proefhoevestraat bij de cluster Windakker Melle kan er geconcludeerd worden dat 
in de worst case situatie hinder aanwezig is. In de zone te Haaltert (cluster 
bedrijventerrein Erembodegem) blijkt dat de woningen langsheen de verbindingsweg 
Welle-Denderhoutem een verhoogde slagschaduwimpact ondervinden. Er dient 
opgemerkt te worden dat de vergunde turbines zijn vergund onder de vorige regelgeving 
in verband met slagschaduw. Hier gold een limiet van 30 uur/jaar, daar waar nu de limiet 
van 8uur/jaar geldt. 
 
Landbouw 
Het plangebied bestaat grotendeels uit landbouwgebied. De reeds vergunde turbines 
zijn allemaal in landbouwgebied gelegen. Bovendien zijn deze allemaal in herbevestigd 
agrarisch gebied gelegen. 
 

0.13.2 Effectbespreking 

Er zijn nog geen exacte afstanden geweten maar uit bovenstaande analyses komt naar 
voor dat er in de directe omgeving van de turbines van de clusters Bedrijventerrein 
Aalter, Windakker Nevele, Windakker - bedrijventerrein Landegem, Bedrijventerrein 
Gent, Windakker Melle, Bedrijventerrein Siesegemkouter en Bedrijventerrein 
Erembodemem ofwel hoogspanningsleidingen, glasvezelkabels, Fluxysleidingen, 
sevesobedrijven en navo-pijpleidingen gelegen zijn. Bij een niet zorgvuldige inplanting 
zijn er dan ook verhoogde risico’s.Turbines die binnen de effectafstand voor bladbreuk 
bij overtoeren, het externe risico significant kunnen verhogen dient een veiligheidsstudie 
uitgevoerd te worden. Het effect wordt significant negatief beoordeeld voor deze 
clusters. Het effect van de andere clusters wordt neutraal beoordeeld. 
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Om een indicatie van het aantal gehinderde weer te geven zal er gebruik gemaakt 
worden van de 50 dB(A)en de 40 dB(A) die respectievelijk door de WGO en WGO 
Europa worden gehanteerd. Op basis van deze berekeningen kan een afweging 
gemaakt worden tussen de verschillende scenario’s op basis van de hoeveelheid 
potentieel gehinderden, ingeschat op basis van de hoeveelheid woongebied en 
woonuitbreidingsgebied gelegen binnen de 40 dB(A) contour en 50  dB(A) contour 
volgens de berekeningen uitgevoerd bij de discipline Geluid. Er wordt een score 
toegekend om een afweging te kunnen maken tussen de verschillende scenario’s. De 
uiteindelijke hinder is afhankelijk van verschillende factoren, zoals het huidige 
omgevingsgeluid, isolatie van woningen en dergelijke. De grootste oppervlakte is 
waarneembaar bij de cluster bedrijventerrein Zwijnaarde. Hier wordt een score -3 
toegekend. Aan de clusters windbos Aalter en windakker Nevele wordt slechtst een 
beperkte oppervlakte woongebied en woonuitbreidingsgebied beïnvloed waardoor de 
impact beperkter wordt ingeschat en een score -1 wordt toegekend. Aan de overige 
clusters wordt een aanzienlijke oppervlakte beïnvloed, de score hier is -2. 
 
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 negatief (-2) 
beoordeeld voor de clusters bedrijventerrein Aalter en Bedrijventerrein Erembodegem 
en voor de andere clusters beperkt negatief. 
 
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 bij de verschillende clusters er een potentiële impact is van slagschaduw op 
woongebied en woonuitbreidingsgebied. Het effect wordt als beperkt negatief 
beoordeeld bij de clusters bedrijventerrein Aalter en Windakker Nevele; negatief bij het 
windbos Aalter, Windakker-bedrijventerrein Landegem, Windakker Melle, Windkouter 
Sint-Lievens-Houtem en Bedrijventerrein Ottergem en significant negatief voor de 
clusters bedrijventerrein Eilandje Zwijnaarde, Bedrijventerrein Siesegemkouter en 
Bedrijventerrein Erembodegem. 
 
Dichtbevolkte zones met hoge woondichtheden kunnen potentieel veel gehinderden 
bevatten. In de effectbepalingen van Lichthinder en geluidshinder is hiermee rekeningen 
gehouden.  
 
Bij al de clusters worden één of meerdere turbines ingeplant in landbouwgebied. Bij de 
clusters windakker Nevele, Windakker-bedrijventerrein Landegem, Windakker Melle en 
Windkouter Sint-Lievens-Houtem worden aanzienlijke oppervlaktes ingenomen. 
Bovendien zijn bij deze clusters een groot aantal turbines in herbevestigd agrarisch 
gebied gelegen. Het effect wordt als negatief beoordeeld. 
 
Bij de overige clusters is het ruimtebeslag beperkt. Bij de clusters Windbos Aalter, 
Bedrijventerrein Aalter en Bedrijventerrein Ottergem zijn een aantal turbines in 
herbevestigd agrarisch gebied gelegen. Het effect voor deze clusters wordt als beperkt 
negatief beoordeeld. Bij de clusters Bedrijventerrein Gent, Bedrijventerrein 
Siesegemkouter en Bedrijventerrein Erembodegem zijn de beperkt aantal turbines in 
landbouwgebied niet gelegen in herbevestigd agrarisch gebied. Het effect van deze 
clusters wordt als neutraal beoordeeld. 
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0.14 Cumulatieve effecten 

Gezien er geen trekroutes doorheen meerdere clusters lopen, worden geen cumulatieve 
effecten voor de discipline Fauna en flora verwacht. Gezien de onderlinge afstand 
tussen twee clusters (minimum 5 km) worden er voor de andere disciplines geen 
cumulatieve effecten verwacht, met uitzondering van de discipline Landschap, 
bouwkundig erfgoed en archeologie en Mens. Gezien turbines over grote afstand 
zichtbaar zijn, zijn er wel cumulatieve effecten voor de discipline Landschap, 
bouwkundig erfgoed en archeologie en de discipline Mens (landschapsbeleving) 
aanwezig. Deze cumulatieve effecten worden bij de discipline zelf besproken. 
 
Verder zijn er ook cumulatieve effecten aanwezig met de reeds vergunde turbines te 
Melle en Erembodegem. Deze turbines zitten vervat in de referentiesituatie waardoor de 
cumulatieve effecten reeds bij de disciplines zelf besproken zijn, meer bepaald bij de 
disciplines Fauna en flora, Geluid en trillingen, Licht, Landschap, bouwkundig erfgoed 
en archeologie en Mens. 
 

0.15 Leemten in kennis 

Discipline Bodem 
In deze fase van het plan zijn de exacte inplantingslocaties van de turbines nog niet 
gekend. Bijgevolg kan er slechts een inschatting gemaakt worden van de wijziging in 
bodemgebruik op basis van een mogelijk inplantingsgpatroon van de turbines. 
 
Deze leemte in kennis heeft geen implicaties op het RUP. 
 
Op projectniveau zijn de exacte inplantingslocaties gekend, waardoor de impact in detail 
onderzocht kan worden. 
 
Discipline Water 
In deze fase van het plan zijn de exacte inplantingslocaties van de turbines nog niet 
gekend. Bijgevolg kan er slechts een inschatting gemaakt worden van de wijziging in 
grond- en oppervlaktewaterkwantiteit op basis van een mogelijk inplantingsgpatroon van 
de turbines. 
 
Deze leemte in kennis heeft geen implicaties op het RUP. 
 
Op projectniveau zijn de exacte inplantingslocaties gekend, waardoor de impact in detail 
onderzocht kan worden. 
 
Discipline Geluid en trillingen 
Met betrekking tot de discipline Geluid zijn volgende leemten in de kennis vastgesteld: 

• Voor alle bijkomende windturbines beschouwd in de 10 clusters zijn de 
technische specificaties niet gekend. Voor deze windturbines werd een 
geluidsvermogenniveau van 105.0 dB(A) en een masthoogte van 100m 
aangenomen. 

• De invloed van de windsnelheid op de geluidsemissie van een windturbine werd 
niet in rekening gebracht, aangezien de geluidsemissie kan variëren in functie 
van het type turbine. Er werd echter gerekend met een kritisch 
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geluidsvermogenniveau van 105.0 dB(A) dat representatief is voor een 
vermogen bij hoge windsnelheid.  

• Geluidsreducerende effecten door het treffen van gebouwtechnische 
maatregelen aan nabijgelegen woningen wordt voor de discipline geluid niet 
besproken. De evaluatie van de geluidsimmissie gebeurt immers op basis van 
de voorwaarden volgens Vlarem II, welke voor windturbines van toepassing zijn 
op de buitensituatie ter hoogte van de nabijgelegen woningen en derhalve geen 
effecten beoordelen binnen in de woning. 

• In het kader van de plan-MER werden er geen metingen van het oorspronkelijk 
omgevingsgeluid uitgevoerd, aangezien deze niet eenduidig kunnen gekoppeld 
worden aan alle mogelijke inplantingplaatsen voor windturbines. Dergelijke 
metingen zijn eerder aangewezen in het kader van een project-MER of een 
milieuvergunningsaanvraag van een turbine (zie ook paragraaf 13.3). 

• Voor de studiegebieden werden de geldende geluidsnormen toegekend op basis 
van de gebiedsindeling van het gewestplan 2002. Hierbij werd geen rekening 
gehouden met eventuele ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s).    

• De berekeningen werden uitgevoerd ter hoogte van 81843 gebouwpunten, 
waarvan momenteel niet geweten is hoeveel van deze gebouwen effectief 
woningen zijn. 

 
Gezien momenteel de exacte locatie van de turbines niet gekend zijn, kunnen de 
(cumulatieve) effecten niet in detail besproken worden, dit dient verder op projectniveau 
uitgewerkt te worden (exacte aantal en locatie van de turbines). 
 
Deze leemte in kennis heeft geen implicaties op het RUP. 
 
Discipline Licht 
Tijdens de opmaak van de milieueffectenbeoordeling werden een aantal leemten in 
kennis vastgesteld met betrekking tot de planomschrijving of omgevingskenmerken 
(waaronder de exacte inplantingslocaties windturbines en bijgevolg het effect inzake 
slagschaduw, toegepaste uitvoeringstechnieken, …). Deze leemten zijn kenmerkend 
voor het planniveau waarop het te beoordelen plan zich nu bevindt en werden 
ondervangen door in eerste instantie uit te gaan van een worst case benadering. 
 
Op basis van dit maximale programma zijn vervolgens milderende maatregelen, 
aanbevelingen of randvoorwaarden geformuleerd die kunnen worden meegenomen in 
de verdere concretisering tot een project. Daarnaast werden een aantal maatregelen in 
functie van verder onderzoek of monitoring voorgesteld (bvb verder onderzoek naar 
slagschaduw, … 
 
Er zijn geen leemten vastgesteld die een afdoende beoordeling van de milieueffecten 
verhinderen. 
 
Door deze leemte is kennis kunnen de (cumulatieve) effecten niet in detail besproken 
worden, dit dient verder op projectniveau uitgewerkt te worden (exacte aantal en locatie 
van de turbines). 
 
Deze leemte in kennis heeft geen implicaties op het RUP. 
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Discipline Fauna en flora 
In deze fase van het plan zijn de exacte inplantingslocaties van de turbines nog niet 
gekend. Bijgevolg kan er slechts een inschatting gemaakt worden van de aantasting van 
de natuurwaarden op basis van een mogelijk inplantingspatroon van de turbines. 
Wanneer een vergunning wordt aangevraagd voor concrete projecten, zal een 
natuurtoets nog steeds nodig zijn om de specifieke effecten te onderzoeken om deze 
leemte op te vangen. Bij het aanvragen van vergunningen, zoals een 
stedenbouwkundige vergunning of een milieuvergunning, of bij het indienen van 
meldingen voor activiteiten die schade kunnen veroorzaken aan de aanwezige 
natuurelementen, moet namelijk steeds een natuurtoets uit artikel 16 van het Decreet 
Natuurbehoud uitgevoerd worden. 
 
Deze leemte in kennis heeft geen implicaties op het RUP. 
 
Discipline Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 
Er zijn geen leemten in kennis voor de discipline Landschap, bouwkundig erfgoed en 
archeologie. 
 
Discipline Mens 
Voor de leemten in kennis wordt verwezen naar de disciplines Geluid en trillingen en 
Licht. 
 

0.16 Grensoverschrijdende effecten 

Er zijn geen grensoverschrijden effecten aanwezig. 
 

0.17 Post-monitoring 

Het opstarten van een postevaluatieprogramma zou een mogelijke milderende 
maatregel kunnen zijn. De opvolging van de verantwoordelijken voor de uitvoering van 
de maatregel en de wijze van opvolging van de resultaten van postmonitoring dient 
turbine per turbine te worden geanalyseerd.  
 
Ook de haalbaarheid om monitoring als milderende maatregel te laten doorwerken dient 
goed te worden afgewogen door de initiatiefnemer. Om deze reden kan op project-
niveau de monitoring doorgaans een efficiëntere uitvoering vinden in vergelijking tot het 
planniveau. In deze plan Mer worden dan ook nog geen monitoringsprogramma’s 
voorgesteld.  
 
Wat wel op voorhand kan meegegeven worden is dat voor slaschaduw bij 
slagschaduwgevoelige objecten, aan de hand logboeken, een monitoring uitgevoerd zal 
worden. 
 

0.18 Integratie en eindsynthese 

0.18.1 Gepland initiatief 

In tabel 0.1 is een overzicht gegeven van de beoordeling van de verschillende 
effectgroepen voor de 10 scenario’s. Op basis van de combinatie van de verschillende 
clusters worden de verschillende scenario’s bekomen.  
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Tabel 0.1 Samenvatting effectbeoordeling 
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Bodemtypologie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Wijziging infiltratie -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Beïnvloeding 

overstromings-risico’s 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Beschermingszones 

natuur 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vegetatie -1 0 0 0 -1 -2 0 -1 -1 -1 

Fauna -2 -2 0 -1 -2 -3 -1 -2 0 0 

Landschaps-structuur -2 -1 -2 -1 -1 -1 -3 -2 -2 -1 

Landschaps-typologie -2 -1 -1 0 0 0 -3 0 0 0 

Landschaps-beeld -3 -2 -2 -1 -1 -1 -2 -2 -1 -1 

Ergoedwaarden -3 -2 -1 -1 -2 -2 -3 -2/-3 -2 -1 

Landschaps-beleving -2 -1 -2 -1 0/-1 -2 -3 -2 -2 -1 

Wijziging 

veiligheidsrisico 
0 -3 -3 -3 -3 -3 0 0 -3 -3 

Geluidshinder -1 -2 -1 -2 -3 -2 -2 -2 -2 -2 

Slagschaduw-hinder -2 -1 -1 -2 -3 -2 -2 -2 -3 -3 

Landbouw -1 -1 -2 -2 0 -2 -2 -1 0 0 

 
0.18.2 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. Via de kruisjes in het vet aan te duiden, worden de maatregelen 
weergegeven die dwingend zijn (voor een aantal clusters). 
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Tabel 0.2 Overzicht milderende maatregelen 
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Bodem    

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  

Compensatie effectief overstromingsgebied Behouden overstromingscapaciteit  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 de Schelde en de 

Ottergemsesteenweg of tussen de sporen 

ten noorden van de Kalverhagestraat 

Verhogen bufferend vermogen en 

infiltratiemogelijkheden 

 x  

Geluid en trillingen 

Turbines inplanten die voldoen aan norm 

(weglaten,verschuiven, tijdelijk stilleggen, 

op gereduceerd vermogen draaien, 

remmechanisme, geluidsarme turbines 

zowel tgv van gondel als aërodynamisch 

geluid) 

Beperkten van geluidsimpact tot norm  X  

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 
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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) en/of compensatie van 

waardevolle gebieden 

Geen aantasting waardevolle 

vegetaties. Het betreft voor de cluster 

windakker Melle zones met soortenrijk 

permanent cultuurgrasland met 

relicten van halfnatuurlijke 

graslanden, een kasteelpark en een 

zeer waardevol zuur beukenbos. 

 X  

Vegetatie aanplanten Compensatie waardevolle vegetaties / 

lijnelementen weg van turbines om 

vleerlmuizen weg te leiden 

 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  

Bijkomende inventarisaties ((trek)tellingen) Verkrijgen van gedetailleerd beeld 

van trekroutes of pleister- en 

broedgebeiden 

 X  

Cut-in-speed verhogen Verminderen slachtoffers vleermzuien  X  

Weglaten groene voet windbos Geschikte habitats voor vleermuizen 

in de buurt van turbines vermijden 

X X  

Zorgvuldige inplanting turbines (ver van 

opgaande groenstructuren. 

Geschikte habitats voor vleermuizen 

in de buurt van turbines vermijden 

 X  

Op landschapschaal kijken waar 

verblijfplaatsen en foerageerplaatsen zijn 

en aan de hand van waarnemingen of 

analyse inschatten waar de vliegroutes van 

vleermuizenliggen. 

Geschikte habitats voor vleermuizen 

in de buurt van turbines vermijden 

 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, snelweg 

etc.) 

Verbeteren landschapsstructuur en –

beeld 

X X  

In een cluster kiezen voor turbines met 

gelijke hoogte en type 

Behoud landschapsbeeld X X  

Landschappelijke inpassing cluster Beperken impact landschapsbeeld en 

-beleving 

X X  

Geometrie cluster Verhogen leesbaarheid cluster X X  
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Ingroening van de voeten van de masten 

met bladhoudende wintergroene vegetatie 

Beperken impact landschapsbeeld 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 

veiligheidsgevoelige gebieden respecteren 

Verhogen veiligheid X X  

Compensatie van grondinname Compensatie van opbrengstverlies  X  

 
In sommige disciplines worden bomen als milderende maatregelen opgenomen. Bomen 
kunnnen ter hoogte van slagschaduwgevoelige gebouwen een verminderde 
slagschaduwduur veroorzaken. Doordat deze bij een laagstaande zon vaak een 
afscherming vormen tussen gebouwen en turbines zal er een deel van het 
slagschaduwgebied opgevangen worden. De bomen zelf kunnen echter voor 
weggebruikers ook voor een stroboscopisch effect zorgen indien deze langsheen een 
weg geplaats worden.  
 
Door het behouden van de overstromingscapaciteit, wordt een overstromingszone 
aangelegd. Indien dit in landbouwgebied gebeurt, kan dit een impact hebben op de 
discipline Mens (landbouw). 
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0.18.3 Gepland initiatief met milderende maatregelen 

In tabel 0.3 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. In vet staan de effectbeoordelingen die veranderd 
zijn. 
 
Tabel 0.3 Samenvatting effectbeoordeling met milderende maatregelen 
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Bodemtypologie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Wijziging infiltratie -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Beïnvloeding 

overstromings-risico’s 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Beschermingszones 

natuur 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vegetatie -1 0 0 0 -1 -1 0 -1 -1 -1 

Fauna -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 

Landschapsstructuur -1 0 -2 -1 -1 -1 -2 -2 -1 -1 

Landschapstypologie -2 -1 -1 0 0 0 -2 0 0 0 

Landschaps-beeld -2 -2 -1 -1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 

Ergoedwaarden -2 0/-1 0/-1 -1 -2 -2 -2/-3 -2 -2 -1 

Landschaps-beleving -2 -1 -1 -1 0/-1 -2 -2 -2 -2 -1 

Wijziging 

veiligheidsrisico 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Geluidshinder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Slagschaduw-hinder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Landbouw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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