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Oost-Vlaanderen heeft 
de wind in de rug!

Beste lezer,
Europa stelt dat België in 2020 
13% van zijn energie moet 
halen uit hernieuwbare ener-
giebronnen. En daar zijn we 
nog lang niet. Naast ondermeer 
zonne-energie, waterkracht 
en biogasinstallaties, is ook 
windenergie belangrijk om deze 
doelstelling te halen.  Wind 
is immers een onuitputtelijke 
energiebron. Bovendien komen 
bij de productie van electriciteit 
uit wind geen schadelijke stof-
fen en afvalstoffen vrij.

Windturbines
in Oost-Vlaanderen
Het inplanten van windturbines 
kan in onze dichtbebouwde 
provincie echter niet zomaar 
lukraak. Turbines hebben im-
mers een aanzienlijke impact 
op het omliggende landschap 
en de leefkwaliteit van de aan-
palende bewoning. Een conse-
quente ruimtelijke visie op de 
inplanting is dan ook absoluut 
noodzakelijk. Daarom heeft de 
provincie in 2009 in een eerste 
stap mogelijke inplantingszo-
nes voor windturbines binnen 
haar grondgebied afgebakend. 
Eén van deze zones is de zone 
Maldegem-Eeklo, die boven-
dien gekenmerkt wordt door 
een zeer gunstig windklimaat. 
Ten gevolge van deze afbake-
ning is het aantal aanvragen 
voor windturbineprojecten niet 
meer bij te houden.

Hoe windturbines
inplanten?
De provincie heeft, in een 
tweede stap, verder laten 
onderzoeken hoe windturbi-
nes binnen deze zone het best 
kunnen geordend worden. 
Uitgangspunten zijn daarbij 
het energetisch rendement en 
de landschappelijke en visuele 
impact. In een volgende stap 
zullen ook de milieu-aspecten 
meegenomen worden en wordt 
alles vastgelegd in een ruim-
telijk uitvoeringsplan. Maar 
vooraleer we zo ver zijn, willen 
we graag met u van gedachten 
wisselen.

Infoavond windenergie in de zone Eeklo-Maldegem
Dinsdag 17 april 2012 om 19.30 uur, Stadskantoor Eeklo, Industrielaan 2

Op 17 april licht de provincie haar plannen toe. Twee 
scenario’s liggen voor: een lijnopstelling van wind-
turbines langs de E34 of de realisatie van enkele 
clusters binnen de zone Maldegem-Eeklo. In deze 
infokrant wordt hierover meer uitleg gegeven. 

Inschrijven voor de infoavond kan via de website 
www.oost-vlaanderen.be/windenergie of via de
gratis infolijn van de provincie Oost-Vlaanderen 
0800 94 808.
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Hoe hebben we het
onderzoek aangepakt? 
We gingen uit van minimaal te 
respecteren afstanden tov bebou-
wing, snelwegen, waterlopen, (ge-
plande) hoogspanningslijnen enz. 
waardoor we al heel wat delen van 
de zoekzone moesten uitsluiten.
 

Waar staan nu al wind-
turbines in Oost-Vlaanderen?

Er werden twee scenario’s ontwikkeld:
een lineair scenario en een scenario met opstelling van rasters

Dat windturbines nodig zijn, staat 
buiten kijf. De provincie bakende 
daarvoor in 2009 mogelijke in-
plantingszones af. Eén van deze 
zones is de zone Maldegem-Eeklo.        
Vandaag zijn er  20 windmolens 
vergund binnen deze zone, goed 
voor 41 MW. 

verticale
landschappelijke
elementen

horizontale
landschappelijke
elementen

infrastructuur bebouwing windmolens
Verder hebben we ook rekening 
gehouden met technische aspec-
ten van windmolens. Zo mogen zij 
niet te dicht bij elkaar staan want 
dan zouden ze elkaars wind “af-
vangen”.

En tenslotte hebben we rekening 
gehouden met een aantal land-
schappelijke aspecten. Windmo-
lens zijn zo grootschalig dat ze het 
landschap zelf vormgeven. Ter ver-
gelijking: een windmolen is 150m 
hoog, een boom bereikt een hoog-
te van 30m. Camouflage is dus niet 
haalbaar. Wel kunnen ze aange-
past worden aan het bestaande 
landschap bv. door het volgen van 
landschappelijke patronen en per-
celering en kunnen er flankerende 
maatregelen genomen worden. We 
zijn hierbij steeds uitgegaan van 
het gezichtpunt van de bewoner en 
de gebruiker van het gebied. 

 zone Maldegem-Eeklo

Cluster Zoetendale

Cluster Plassendale

Cluster Busakker

Oost-Vlaanderen

Potentiële inplantings-
locaties van windturbines.
Bron: provinciaal ruimtelijk structuurplan. 

Wat zijn de resultaten van
het onderzoek?

Lineair scenario
Voorstel is om de windturbines in een rij te plaatsen parallel met de 
E34 en de hoogspanningslijnen. Mogelijkheden zijn één enkele rij 
ten zuiden van de E34 en aansluitend bij de reeds bestaande wind-
tubines, een dubbele rij of een verkorte dubbele rij.
Door het plaatsen van bomenrijen langs perceelsranden wordt een 
landschappelijke aanpassing gerealiseerd.

Rastervormig scenario
Een andere mogelijkheid is om op 3 verschillende plaatsen clusters 
van windturbines in te passen Ze creëeren specifieke  windland-
schappen als plekken in het landschap. 
Nadeel is wel dat ze niet goed te combineren zijn met de reeds 
bestaande rij van windturbines langs de E34.

Windturbines in één enkele rij

Waar zijn er nog windtur-
bines mogelijk?
Binnen de zone Maldegem-Eeklo 
is er nog ruimte voor windturbines. 
Die kunnen momenteel overal bin-
nen de zoekzone worden ingeplant 
op voorwaarde dat ze voldoen aan 
de wettelijke eisen o.a. inzake ge-
luid, slagschaduw, veiligheid, …

De vraag die nu voorligt is hoe 
windturbines binnen deze zone 
het best ingeplant worden, zowel 
vanuit landschappelijk, visueel als 
vanuit energetisch oogpunt. We 
gingen daarbij uit van 3 doelstel-
lingen: een energetisch vermogen 
van minstens 60 MW, 80 MW of 
100 MW.  

Een moderne windturbine heeft de 
dag van vandaag een energetisch 
vermogen van 3 MW. We zoeken 
dus verder plaats voor 7, 13 of 20 
windturbines, naast de reeds ver-
gunde windturbines.

Windturbines in een dubbele rij

Landschappelijke aanpassing van windturbines
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Op 13 juni 2012 beslist de provin-
cieraad welk scenario ze in detail 
zal uitwerken.

De milieu-effecten van dat scenario 
worden vervolgens tot in detail on-
derzocht in een milieu-effectenrap-
port. Zones waar er windturbines 
kunnen komen worden vastgelegd 
in een ruimtelijk uitvoeringsplan. 

Maar ook de zones waar er geen 
windturbines meer kunnen komen 
zullen tegelijkertijd aangeduid 
worden! Enkel zo kunnen we tot een 
goede ordening komen van windtur-
bines en kunnen we verdere wild-
groei vermijden. 

En hoe gaat het verder?

Het plaatsen van windturbines 
botst vaak op heel wat weerstand. 
Het Nederlandse project ‘Koepel 
Windenergie Noordoostpolder’ 
toont aan dat je, mits de juiste 
aanpak, kan komen tot een lokaal 
draagvlak. 

Het project omvat de inplanting 
van 3 windturbineparken op het 
land en 2 op zee, goed voor in 
totaal 80 à 100 grootschalige 
windturbines. Lokale boeren en 
grondeigenaars startten het project 
op, maar algauw ontstond de idee 
om de individuele initiatieven te 
combineren tot een gestructureerd 
windpark waarin zowel overheid 

als omwonenden participeren. 
Het project voorziet een finan-
ciële bijdrage aan de betrokken 
gemeentebesturen van 10 000 
euro per jaar en dit gedurende 
een periode van 20 jaar. 

Aan de omwonenden wordt de 
kans geboden om financieel te 
participeren in het project. Zo 
zou 20% van het project in han-
den zijn van lokale burgers. 

Meer info
www.windkoepelnop.nl

Voorbeeldtraject in de kijker

Op 1 oktober 2011 ging het stra-
tegisch project ‘Oost-Vlaanderen 
Energielandschap’ van start. Dit 
project heeft tot doel om windpro-
jecten te realiseren op die wijze 
dat ook de lokale gemeenschap er 
een echt voordeel bij heeft. Bijv. 
door een financiële bijdrage van 
de producenten in een fonds voor 
bijv. landschapsmaatregelen of 
lokale, collectieve voorzieningen. 

Meer info over ’ Oost-Vlaanderen 
Energielandschap’ vind je op 
www.energielandschap.be.



Enquête windenergie

Wat is jouw mening?

De provincie Oost-Vlaanderen 
heeft onderzocht hoe windturbines 
kunnen geordend worden binnen 
de zoekzone Maldegem-Eeklo. Wij 
willen graag ook uw mening ken-
nen. U kan daarvoor onderstaande 
enquête invullen en opsturen per 
post of invullen via de website 
www.oost-vlaanderen.be/wind-
energie.

Meer informatie?
www.oost-vlaanderen.be/windenergie
www.energielandschap.be 
ruimtelijke.planning@oost-vlaanderen.be

Wat met de resultaten?

De provincieraad beslist op 13 juni 
2012 welk scenario ze verder zal 
uitwerken. De resultaten van de 
enquête vormen samen met de
adviezen de basis van de beslissingen. 
Het resultaat van de enquête zal 
beschikbaar zijn op de website www.
oost-vlaanderen.be/windenergie.
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Wat vindt u
van het onderzoek?
 

Vul de enquête in!
Insturen kan tot en met 1 mei 2012. 

 Duid aan wat uw voorkeur geniet:

   Een willekeurige inplanting van windturbines in de zoekzone Maldegem-Eeklo, zolang voldaan  
 is aan de normen op vlak van geluid, slagschaduw en veiligheid.  

   Een geordende inplanting van windturbines in de zoekzone Maldegem-Eeklo. 
   Geen mening.

     
 Aan welke optie geeft u de voorkeur?

   Plaatsing van windturbines in rasters binnen de zoekzone Maldegem-Eeklo. 
   Plaatsing van windturbines in een lijn langs de E34 en de hoogspanningslijnen.
   Geen mening.

 Rangschik in volgorde van belang elk van de volgende stellingen
  (1 = zeer belangrijk; 5=weinig of niet belangrijk).

   Ik vind het belangrijk dat bij het plaatsen van windturbines de overheid sturend optreedt op  
 vlak van inrichting en beheer en op vlak van verdeling van de opbrengsten. 

   Ik vind het belangrijk dat een deel van de opbrengst van windturbines wordt geïnvesteerd in  
 het landschap, bijv. groenaanplantingen op perceelsranden. 

   Ik vind het belangrijk dat een deel van de opbrengst van windturbines wordt geïnvesteerd in  
 collectieve voorzieningen in de buurt, bijv. de uitbouw van een lokaal fiets- of    
 voetpadennetwerk of recreatieve voorzieningen. 

   Ik vind het belangrijk dat ik de mogelijkheid krijg om één of meerdere aandelen te kopen in  
 een windproject in mijn buurt, waardoor ik de kans krijg om me uit te spreken over het project  
 en waarbij ik recht heb op een deel van de winst. 

   Ik vind het belangrijk dat ik dankzij een windproject in mijn buurt kan beschikken over
 goedkopere en groenere energie. 

 
 Waar woont u?

   Maldegem     Eeklo      Kaprijke     St-Laureins    Damme 

   Een andere gemeente: ..................................

 Wil u op de hoogte blijven van de resultaten? Vul dan hier uw e-mailadres in:

 Hoe deelnemen aan de enquête?
- Met de post opsturen naar:
 Provincie Oost-Vlaanderen
 Dienst Ruimtelijke Planning,
  Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent

· Online via 
 www.oost-vlaanderen.be/windenergie


