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1 Het traject 
Om gebiedsgerichte visie voor het energielandschap Waasland op te maken werd heel wat 
voorbereidend onderzoek geleverd. Belangrijke stappen in dit proces waren: 

1. Het opmaken van een gedetailleerde landschapslezing 
2. Een analyse maken van toepasbare bouwstenen in het Wase landschap 
3. Het opmaken van potentie -en restrictiekaarten voor bepaalde bouwstenen 
4. Opmaak van een longlist van scenario’s op basis van ruimtelijke canvassen en energetische 

sturingen 

De resultaten van dit onderzoek zijn samengevat in een aantal rapporten en werden besproken met 
stakeholders in verschillende workshops en participatie-evenementen. De workshops rond de longlist 
scenario’s die plaatsvonden op 8 en 10 maart 2022 (ruimtelijk-landschappelijk) en 28 april 2022 
(technisch-economisch) vormden het vertrekpunt voor een nieuwe fase in het traject: de opmaak van 
een shortlist van drie scenario’s. In deze scenario’s worden ruimtelijke keuzes gemaakt over de plaats 
die energiebouwstenen kunnen krijgen in het Wase landschap. Ze maken geen gebruik meer van 
bouwstenen, wel spreken we nu over energiesystemen. Deze zijn ingetekend in het Waasland op 
‘haalbare plekken’, binnen het huidig ruimtelijk kader. De shortlist scenario’s vormen wel elk een 
denkbare en mogelijke visie op het energielandschap van het Waasland. Het opmaken van niet één 
maar meerdere shortlist scenario’s laat ons toe verschillende mogelijke energiesystemen toe te 
passen in het landschap. Door de shortlist scenario’s dan te gaan toetsen aan eenzelfde 
afwegingskader, kan de keuze voor de uiteindelijke visie op een objectieve manier worden 
onderbouwd. 

De shortlist scenario’s werden voor het eerst aan de stakeholders voorgesteld tijdens een workshop 
op 13 juni 2022. Op deze workshop maakten de stakeholders kennis met drie potentiële energievisies 
voor het Waasland. Ook het afwegingskader in opbouw werd voor het eerst voorgesteld en uitgetest.  

In dit rapport wordt beschreven welke aanpak gevolgd werd voor het opmaken van de shortlist 
scenario’s aan de hand van de bovenvermelde landschapslezing, potentie- en restrictiekaarten, en de 
inzichten voortgekomen uit de longlist scenario’s (deel 2, 3). De gevolgde methode leidde tot een 
gemeenschappelijke basis die in elk scenario terugkomt (deel 4) en een reeks aan potentiële 
energie&landschap-combinaties die samengesteld worden tot 3 scenario’s (deel 5). Vervolgens 
worden de scenario’s in zijn geheel besproken (deel 6) en wordt toegelicht aan welk afwegingskader 
de scenario’s zullen worden getoetst (deel 7). De inzichten vanuit de workshop, die kunnen leiden tot 
bijsturing van de scenario’s en het afwegingskader, of tot aandachtspunten voor het afwegingskader 
zijn doorheen het document opgenomen. 

2 Methodiek voor de opmaak van de 
shortlistscenario’s 

2.1 Ontwerpmethodiek 

Voor het opmaken van de drie shortlist scenario’s werd een methodisch onderbouwde aanpak 
gevolgd die de resultaten van al het voorgaand onderzoek integreert. Een belangrijke keuze in het 
ontwerpproces was om te starten van een gemeenschappelijke basis die in elk scenario terug komt. 

https://dms.oost-vlaanderen.be/download/450a118d-11f2-4a65-82d6-ed66c46a514e/Landschapslezing%20Energielandschap%20Waasland.pdf
https://dms.oost-vlaanderen.be/download/2619ba62-389b-4e45-a3df-9b35b550e0a7/Bouwstenen%20Energielandschap%20Waasland.pdf
https://dms.oost-vlaanderen.be/download/57a1bdca-4bff-4965-8104-55d24ae76e18/Tussentijds%20rapport%20longlistscenario.pdf
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Deze basis bevat alle elementen die nauwelijks ter discussie staan en waarrond verder onderzoek 
dus niet nodig is. Deze niet-onderscheidende elementen komen voort uit de inzichten van het 
onderzoek naar de longlist scenario’s.  

De scenario’s worden samengesteld door elementen die wel onderscheidend zijn toe te voegen aan 
de gemeenschappelijke basis. Onderscheidende elementen zijn onder andere wind en zon in de 
open ruimte, maar ook de keuze voor centrale of decentrale biomassaverwerking en het inzetten op 
warmtenetten in meer rurale kernen. Hiervoor wordt eerst onderzoek gedaan naar de manier 
waarop de energiesysteem/bouwsteencombinatie (wind, zon, warmte, biomassa, EHUBt) in het 
Wase landschap ingepast kan worden: 

- Uit de landschapslezing werden per deellandschap de structurerende landschapselementen 
bepaald 

- o.b.v. de energetische potenties uit de potentiekaarten wordt per structurerend 
landschapselement een landschappelijke logica bepaald voor ieder 
energiesysteem/bouwsteencombinatie (wind, zon, warmte, biomassa, EHUBt) 

- Dit resulteert in  13 potentiële onderscheidende energie&landschap combinaties 

Deze energie&landschap-combinaties worden beschouwd als de best mogelijke match tussen het 
energievraagstuk en de landschappelijke kenmerken. 

Vervolgens worden deze energie-&landschap-combinaties getoetst aan de restricties. Sommige 
zones komen namelijk om juridische redenen niet in aanmerking voor het aanleggen van energie-
infrastructuur, bijvoorbeeld omwille van veiligheidsredenen of natuur- en landschapsbescherming. 
Deze zogenaamde harde restricties, gebundeld in een restrictiekaart, worden afgetrokken van de 
contouren van de potentiële energie&landschap-combinaties. 

De gemeenschappelijke basis, aangevuld met de potentiële energie&landschap-combinaties voor elk 
deellandschap, levert een kaart op waarin het maximale potentieel voor warmte en elektriciteit 
zichtbaar gemaakt is in het Waasland.   

Vervolgens werd een selectie gemaakt uit deze ‘maximale elektriciteit en warmte kaart’ om te 
komen tot een shortlist van drie mogelijke en realistische scenario’s. Deze werden samengesteld 
op basis van drie verhaallijnen voor de energetische toekomst van het Waasland: 

• Productief landschap 
In het scenario productief landschap wordt het productief karakter van het 
landbouwlandschap versterkt door maximale integratie van energie en het opzoeken van de 
synergiën tussen energie en landbouw. Daarnaast worden andere ecosysteemdiensten zoals 
koolstofopslag en klimaatadaptatie zo veel mogelijk hersteld, om ook niet-
landbouwgebieden een productieve open ruimtefunctie te geven. 

• Collectief en efficiënt 
In het scenario collectief en efficiënt wordt er maximaal ingezet op de uitbouw van EHUBts, 
flexibiliteit en collectieve projecten. De opwek van energie wordt zo veel mogelijk gekoppeld 
aan groot verbruik. 

• Landschapsidentiteit door energie 
In het scenario landschapsidentiteit door energie wordt het energiesysteem ingezet om 
landschappen met verminderde identiteit een nieuwe invulling en rol te geven. 
Energieproductie wordt in deze landschappen ingezet in combinatie met landschapsherstel. 
Waardevolle landschappen die nu al een sterke eigen identiteit hebben worden in dit 
scenario gevrijwaard. 
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Bij elk van deze verhaallijnen hoort een ruimtelijke logica aan de hand waarvan een selectie uit de 
‘maximale energie & warmte kaart’ kan worden gemaakt. Een scenario bestaat dan uit de 
gemeenschappelijke basis en de geselecteerde energie&landschap-combinaties voor dat scenario. 

Parallel aan de ontwikkeling van de scenario’s is het afwegingskader verder uitgewerkt. Het 
afwegingskader toetst in welke mate een scenario voldoet aan de ambities, maar ook hoe haalbaar, 
betaalbaar en efficiënt een scenario is. De toepassing van het afwegingskader is een belangrijke 
volgende stap. Wel zijn er al eerste analyses gedaan om de drie scenario’s te toetsen aan de 
hoofdambitie, namelijk de inschatting gerealiseerde opwek van het scenario in verhouding tot de 
totale vraag van het Waasland. 

Een gedetailleerdere beschrijving van de gevolgde stappen en de resultaten van het onderzoek zijn 
opgenomen in het vervolg van het rapport. 

2.2 Workshop shortlist scenario’s 

Op 13 juni 2022 kwam een brede stakeholdergroep (LOE, LAB, SG, PO, PA) samen om zich voor het 
eerst over de drie shortlist scenario’s te buigen.  De doelstellingen van de workshop zijn om: 

• De actoren in te lichten over de gezette stappen om van een longlist naar een shortlist van 
drie scenario’s te gaan; 

• De gemeenschappelijke basis voor te stellen; 
• Reacties op de drie scenario’s in zijn geheel en op de verschillende energie&landschap-

combinaties te verzamelen vanuit de expertise en gebiedskennis van de actoren; 
• Het afwegingskader voor te stellen en uit te testen voor verdere verfijning; en 
• Input te verzamelen voor de selectie van drie zooms. 

Tijdens de workshop werd de methodiek voor het bepalen van de energie&landschap-combinaties 
en het samenstellen van de scenario’s toegelicht. Aan de werktafels werd verder ingegaan op de 
landschappelijke logica’s van de verschillende combinaties. Per tafel werd een deelgebied van het 
Waasland in detail besproken. Deelnemers werden zo ingedeeld dat ze het gebied waarover ze het 
meeste kennis bezitten (omdat ze er bijvoorbeeld wonen of werken) konden bespreken. In het 
eerste deel van de workshop werden reacties van de deelnemers op de scenario’s gevraagd. In het 
tweede deel moesten de deelnemers over één scenario nadenken vanuit de structuur van het 
afwegingskader. Daarnaast werd ook een longlist aan mogelijke gebieden voor zooms voorgesteld, 
waaruit de deelnemers hun voorkeuren konden beargumenteren. Er werden ook enkele nieuwe 
gebieden voor een zoom voorgesteld. 

3 Potenties en restricties 
Een belangrijk aanknopingspunt bij het uitwerken van de energielandschappen en de opmaak van de 
scenario’s zijn potentie- en restrictiekaarten. Dit zijn kaarten die opgemaakt werden voor een aantal 
bouwstenen en aangeven waar er veel potentieel is voor een bepaalde bouwsteen (potentiekaarten) 
of waar bepaalde bouwstenen  moeilijk of niet realiseerbaar zijn (restrictiekaarten). 
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3.1 Potentiekaarten 

Potentiekaarten zijn belangrijke positieve aanknopingspunten voor de uitwerking van 
energielandschappen. Ze geven inzicht in waar er veel kans is voor bepaalde bouwstenen en vormen 
de basis voor de uitwerking van de energielandschappen. Potentiekaarten zijn opgesteld voor de 
bouwstenen wind, zon, warmtenetten, waterkracht en biomassaproductie. Daarnaast is er ook een 
potentiekaart voor opslag en infrastructuur. Dit zijn dus alle bouwstenen  die te maken hebben met 
netintegratie, opslag en omslag. De gegevens die in de potentiekaarten zijn opgenomen zijn 
afkomstig van publiek raadpleegbare databanken (bv. Geopunt), eigen analyses van de provincie en 
voorgaand onderzoek. 

Volgende tabel geeft een beknopte samenvatting van de gegevens die in de potentiekaarten zijn 
opgenomen: 

Tabel 1: Elementen uit de potentiekaarten voor wind, zon, warmte, water, opslag en transport, en biomassa 

WIND 

 

• Grote open ruimteclusters 
• Bedrijventerreinen 
• Gebieden met veel omgevingsgeluid 
• Bestaande windturbines 
• Lijninfrastructuren 
• Gebieden geselecteerd in het beleidskader wind van het PRS 

 
ZON 

 

• Grote dakoppervlaktes (> 5000 m2) – Bedrijven & Landbouw 
• Kleinere residentiële en bedrijfsdaken 
• Interessante restgronden (ontginningsputten, stortplaatsen, 

vijvers groter dan 5000 m2, bedrijventerreinen, 
brownfieldconvenanten) 

• Parkeerterreinen 
• Lijninfrastructuren 
• Historische dijken 

WARMTE 

 

• Bestaande warmtevraag 
• Warmtescore van woonconcentraties (kansrijkheid 

warmtenet) 
• Potentiële warmtebronnen (waterlichamen, RWZI, 

serrelandschappen, bronnen van restwarmte) 

WATER 

 

• Bevaarbare waterlopen 
• Reliëf (hoogteverschillen) 
• Getijdenzones 

OPSLAG EN 
INFRASTRUCTUUR 

• Opslagmogelijkheden in open landschap (hoogteverschillen, 
ontginningsputten) 

• Bedrijventerreinen met potentieel 
• Bestaande infrastructuur (warmtenetten, gasleidingen, 

hoogspanningslijnen, transformator- en onderstations,…) 
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BIOMASSA 

 

• Gebieden met veel KLE’s 
• Afvalverwerkingsbedrijven 
• Relevante bedrijven 
• RWZI 

 

 

Figuur 3-1: Potentiekaart voor wind 

3.2 Restrictiekaarten 

Restrictiekaarten zijn negatieve aanknopingspunten bij het uitwerken van energielandschappen en 
de opmaak van scenario’s. Ze geven inzicht in locaties waar bepaalde bouwstenen moeilijk 
realiseerbaar of onwenselijk zijn. Er bestaan heel veel redenen waarom een bouwsteen ergens niet 
gewenst is en sommige zijn doorslaggevender dan anderen. Daarom wordt er een onderscheid 
gemaakt tussen verschillende types van restricties: 

• Harde restricties: Realiseren van de bouwsteen is juridisch/technisch nagenoeg onmogelijk 

• Zachte restricties: Restrictie bestaat maar kan flexibel mee omgegaan worden of wijzigen in de 
toekomst 



Energielandschap Waasland – Tussentijds rapport Shortlist Scenario’s 8 
 

• Nuancerestricties: Realiseren van de bouwsteen is beleidsmatig mogelijk niet gewenst, 
afstemming is nodig 

In de fase van het opmaken van de scenario’s zijn vooral de harde restricties van belang. Willen we 
een realistische visie opmaken, dan heeft het geen zin gebieden te onderzoeken waar 
ontwikkelingen niet mogelijk zijn. Belangrijke harde restricties die voor wind en zon meegenomen 
worden in het onderzoek zijn: 

• Beschermde natuurgebieden (Habitat- en vogelrichtlijngebied, VEN, natuur- en 
bosreservaten…) 

• Waardevolle landschappen en erfgoed 
• Woonkernen 
• Waterlopen, wegen en spoorwegen 
• Gasleidingen 

 

Figuur 3-2: Kaart met harde restricties voor wind 

We kijken bewust nog niet naar zachte restricties om een toekomstgerichte visie te kunnen 
opmaken. Wel houden we bij de uitwerking van de energielandschappen niet alleen rekening met de 
locatie van woonkernen, maar ook van woonlinten omdat het erg onwaarschijnlijk is dat deze op 
termijn zullen verdwijnen. Verspreide bebouwing beschouwen we in deze fase niet als een harde 
restrictie. De omgang met zachte restricties en nuancerestricties kan later in het proces wel 
gebeuren bij de uitwerking van een zoom of in het actieprogramma. Hoe moet omgegaan worden 
met de zachte of nuance restrictie om tot realisatie te kunnen overgaan kan bijvoorbeeld de 
moeilijkheid van een actie in het actieprogramma bepalen (bv ‘wegwerken van verspreide 
bebouwing’ ifv bouwen van windturbines) 
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4 Gemeenschappelijke basis 
4.1 Aanpak 

De drie shortlistscenario’s bestaan elk uit een gemeenschappelijke basis waarop onderscheidende 
energie&landschap-combinaties worden gepuzzeld. De gemeenschappelijke basis komt tot stand uit 
de bevinding dat sommige ruimtelijke keuzes nauwelijks ter discussie staan. Door te werken met een 
gemeenschappelijke basis die al deze elementen bevat zijn we zeker dat grote potenties die 
bovendien wenselijk en realiseerbaar zijn, zeker benut worden, en kunnen we het scenario-
onderzoek focussen op de meest relevante onderzoeksvragen.  

De elementen die in de in de gemeenschappelijke basis opgenomen zijn, worden geselecteerd aan 
de hand van inzichten uit het longlist onderzoek. In het tussentijds rapport longlist scenario’s 
worden ruimtelijke verschijningsvormen van de bouwstenen zon, wind, biomassa, warmte, en 
EHUBt en opslag die als zeer wenselijk beschouwd worden, opgelijst. Deze elementen worden 
meegenomen in de gemeenschappelijke basis. Om te zorgen dat de basis realistisch is worden de 
harde restricties die op deze locaties spelen afgetrokken van de geselecteerde zones. 

In de gemeenschappelijke basis komen de energiebouwstenen dus voor op plaatsen waar ze een erg 
groot potentieel hebben en weinig ter discussie staan. Het gaat om de volgende ruimtelijke 
verschijningsvormen van bouwstenen rond wind, zon, warmte, EHUBt en biomassa 

Tabel 2: Elementen opgenomen in de gemeenschappelijke basis  

WIND 

 

• Regionale bedrijventerreinen 
 

ZON 

 

• Grote dakoppervlaktes     (> 5000 m2) – Bedrijven & 
Landbouw 

• Grote serres (> 5000 m²) 
• Snelwegparkings & Geluidsschermen 
• Restgronden bedrijventerrein 

 

WARMTE 

 

• Kernen met groot potentieel (volgens de warmte score 
van de Provincie Oost-Vlaanderen) 

 

BIOMASSA • Locaties met reststromen van biomassa uit 
natuurbeheer (plekken in het Waasland die van nature 

https://dms.oost-vlaanderen.be/download/57a1bdca-4bff-4965-8104-55d24ae76e18/Tussentijds%20rapport%20longlistscenario.pdf
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een groot potentieel aan houtachtige biomassa hebben 
– vanuit de landschapslezing van het Waasland) 

•  

EHUBt 

 

• Bedrijventerreinen met groot potentieel (volgens de 
studie van de Provincie Oost-Vlaanderen rond EHUBt’s) 

• De bouwstenen op de bedrijventerreinen hangen af van 
het potentieel op vlak van elektriciteit, warmte en 
brandstof 

 

 

 

Figuur 4-: Overzichtskaart gemeenschappelijke basis 
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Synthese input workshop 
• Ondanks het feit dat windturbines op bedrijventerreinen niet ter discussie staan, moet 

wel meer in detail onderzocht worden of ze er wel mogelijk zijn.  
• Warmtescore is combinatie van kleinverbruikers, densiteit en grootverbruikers. Nog niet 

gekoppeld aan een bron. Er zijn verschillende bronnen nodig om een warmtenet te 
voeden.  

 

4.2 EHUBts 

In het regionaal energiesysteem 2050, nemen sommige bedrijventerreinen een specifieke rol op als  
energiehub (EHUBt). Ze zijn een locatie waar energiestromen afkomstig van winningsgebieden 
samenkomen en die fungeert als verzamelplaats, aansluitpunt en verdeelpunt van energie voor het 
energie-intensieve metabolisme waarmee ze in verbinding staan: zichzelf, een stad of grote kern, 
een bovenlokaal transportnet. Installaties die energie opslaan – voor korte of langere periode – die 
energie om slaan – bv Power – to – X – horen daar bij uitstek thuis. De energiedistributie 
infrastructuur is er in voldoende grootte aanwezig. 

De bedrijventerreinen van het Waasland zijn gescreend aan de hand van relevante ruimtelijke 
kenmerken en getoetst aan ruimtelijk beleid om vast te kunnen stellen of ze potentieel hebben om 
te evolueren naar een EHUBt (zie kaart EHUBt potentieel Wase bedrijventerreinen). De plaats van de 
winningsgebieden speelt ook een rol.  Of een bedrijventerrein een potentie heeft als EHUBt, hangt 
enerzijds af van de positie van het bedrijventerrein in het energiesysteem (consumptie, netwerk, 
productie) en anderzijds de schaal waarop een  terrein kan worden vormgegeven.  Een EHUBt kan 
een rol spelen in het regionaal energiesysteem op vlak van elektriciteitsstromen, warmtestromen en 
stromen van duurzame transportbrandstoffen of combinaties daarvan. Deze rol vertaalt zich dan in 
bepaalde bouwstenen (batterijen, warmtenetwerken, elektrolysers…) Welke rol en dus bouwstenen 
hangt af van de ruimtelijk-energetische context.  

Een EHUBt heeft een rol in het regionale energiesysteem om hernieuwbare en duurzame energie:  

- op te wekken: 
Opwek op bedrijventerrein van primaire hernieuwbare energie gebeurt door niet – 
onderscheidende bouwstenen: windturbines en daken vol PV zijn gewenste bouwstenen.   

- te verbruiken: 
De grootte van en het type van (elektriciteit – warmte – gassen.. en temperatuur) 
energieverbruik wordt getypeert door aanwezige infrastructuur en aanwezige bedrijven. Infra is 
zekerder dan bedrijven over een langere periode.  

- op te slaan en om te slaan: 
- uit te wisselen met zijn omgeving: 

Hier is een mogelijke connectie met winningsgebieden van belang.  
Winningsgebied en EHUBt(selectie-rol-bouwstenen) beïnvloeden elkaar.  

 

 

Figuur 4-2: Overzichtskaart EHUBt potentieel Wase bedrijventerreinen(Hoe donkerder paars hoe hoger het potentieel, geel 
zeer laag potentieel) 

In de gemeenschappelijke basis, zijn de EHUBts en hun rol weergeven door deze werkwijze toe te 
passen: 
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- Selectie van bedrijventerreinen met een bovenlokaal functioneren o.b.v. het provinciaal 
ruimtelijk structuurplan. Dit zal in een vervolgstap nog worden herschreven naar de bepalingen 
in het Beleidsplan Ruimte Oost-Vlaanderen (strategische plekken ifv HUB werking en voor niet-
verweefbare bedrijvigheid).  

- Rol bepaling van geselecteerde EHUBts 
- EHUBt_elektrisch:  

o O.b.v. ligging in het transmisienet 
o O.b.v. Ligging tov hernieuwbare elektriciteit productie 

- EHUBt_warmte 
o O.b.v. ligging tov nabije warmtevragers met voldoende grootte en dichtheid van 

warmtevraag 
o O.b.v. ligging tov voldoende  hoeveelheid restwarmte 

- EHUBT_transport 
o O.b.v. ligging tov spoor, weg, waterloop/kade 
o O.b.v. toegang tot hernieuwbare elektriciteit op het bedrijventerrein 

Bij elke rol van een EHUBt horen bepaalde bouwstenen die daar logischerwijze kunnen voorkomen 
en die rol waarmaken: 

- EHUBt_elektrisch 
o Batterijen 
o Vehicle-2-Grid 
o Demand Side Management 
o Elektrolyser 
o Vergister naar biogas 
o WKK op groen gas 

- EHUBt_warmte 
o Warmtenet 
o Thermische buffer 
o Concentrated Solar Power 
o Restwarmte 
o Biomassa verbranding 
o WKK op groen gas 
o Vergister naar biogas 

- EHUBT_transport 
o Batterijen 
o Vehicle-2-Grid 
o Vergister naar biogas 
o Elektrolyser 

Of een bedrijventerrein potentie heeft als EHUBt hangt ook af van de winningsgebieden waarmee 
het (nabij) in verbinding staat. De meeste wind en sommige zon winningsgebieden zijn 
onderscheidende energie&landschaps -combinaties. Hoewel de EHUBts nu in de 
gemeenschappelijke basis zijn opgenomen, kunnen daar nog wijzigingen optreden bij het definitief 
afkloppen van zon en wind (is één van de volgende stappen na de short list scenario’s). 
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5 Onderscheidende energie&landschap-
combinaties 

In dit hoofdstuk gaan we verder in op hoe de match tussen het energiesysteem en het landschap in 
elk van de potentiële energie&landschap-combinaties tot stand is gekomen voor wind en zonne-
energie. We geven tevens aan welke afwegingen rond warmte en biomassa nog dienen gemaakt 
worden in het onderscheidend deel. 

5.1 Aanpak 
5.1.1 Wind & Zon – Het landschappelijk verhaal  
Vanuit de landschapslezing van het Waasland werden 7 verschillende deellandschappen 
gedetecteerd: 

• Plateau van het Waasland 
• Noordelijke zandrugbossen 
• Moervaartdepressie 
• Westelijke laagvlakte 
• Durme en Scheldevallei 
• Scheldepolders en krekengebied van Overslag 
• Waaslandhaven 

Naast de deellandschappen werd ook nog een morfologische eenheid benoemd: de centrale 
corridor. De centrale corridor wordt niet gezien als een apart deellandschap maar is een 
overkoepelende zone binnen de verschillende deellandschappen. Het kan gezien worden als de 
concentratie van de grootste versnippering van het Waasland en bevindt zich langs de E17 tussen 
Lokeren en Zwijndrecht, de N16 richting Temse en de omgeving van Zele. Binnen de centrale 
corridor zijn er nog gave landschappen aanwezig, maar deze zijn over het algemeen versnipperd 
geraakt door regionale industriezones en woonlinten.  

Het karakter van deze 7 deellandschappen kan aan de hand van structurerende 
landschapselementen gedefinieerd worden. Een voorbeeld is het deellandschap van de Durme en 
Scheldevallei. Deze grotere valleigebieden bestaan uit enkele kleinere structurerende 
landschapselementen zoals: meersen, broekgebieden, dijkstructuren,… Deze kleinere 
landschapsstructuren hebben hun eigen functie en werking binnen het grotere geheel van het 
valleigebied en vormen samen het herkenbare deellandschap van de Durme en Schelde.  

De eigenheid per structurerend landschapselement wordt gevormd door de onderlinge samenhang 
van verticale en horizontale relaties en de bestaansreden van elke onderdeel wordt bepaald door 
hun structuur en functie. Een verticale relatie wordt gezien als de relatie tussen elementen die op 
eenzelfde plaats voorkomen (vb. moerasvegetatie komt voor op kwelgebied die ontstaat door een 
lokale laagte in het landschap) en de horizontale relatie wordt gezien als de relatie tussen elementen 
die niet op dezelfde plaats liggen maar wel een ruimtelijk patroon vormen en die zo een functionele 
betekenis hebben (vb. Een kasteeldomein wordt historisch via een dreef met een dorpsplein 
verbonden). 
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Een belangrijke opmerking is dat het mogelijk (en wenselijk) is om nieuwe structurerende 
landschapselementen te maken. Denk maar aan plekken in het Waasland die weinig of geen 
structuur of functie meer hebben vanuit de ‘historische’ structurerende landschapselementen. Hier 
kan het energiesysteem een nieuwe structuur of functie toevoegen. 

Stappenplan om tot energie&landschap-combinaties te komen: 

1. Bepalen van de bestaande structurerende landschapselementen per deellandschap 

Per deellandschap werd er vanuit de landschapslezing een lijst gemaakt van de verschillende 
structurerende landschapselementen. Per element werd de logica aan de hand van de horizontale 
en verticale relaties opgebouwd. 

2. SWOT analyse vanuit bestaande (positieve en negatieve) ruimtelijke evoluties 

In de landschapslezing van het Waasland werden verschillende positieve en negatieve evoluties van 
het Wase Landschap benoemd. Dit door middel van een frictiekaart. Voor elk structurerend 
landschapselement werd er een korte SWOT-afweging opgemaakt met een overzicht van de 
belangrijkste sterktes, zwaktes, bedreigingen en kansen. 

3. Ruimtelijke aanknopingspunten tussen de structurerende landschapselementen en het 
energiesysteem. 

Met een zicht op de logica van elk deellandschap en wat de positieve en negatieve evoluties zijn, kan 
er bekeken worden hoe het energiesysteem een invloed kan hebben op de structuur en functie van 
elk structurerend landschapselement. Wordt deze versterkt of heeft dit een negatieve impact – kan 
er een logische combinatie gemaakt worden of net niet? 

Voorbeeld analyse structurerend landschapselement 

• Deellandschap: Scheldepolders en krekengebied van Overslag 
• Structurerend landschapselement: historische polderdijken 

 
• Verticale relatie: bomen staan op dijken en zorgen voor bakens in het landschap 
• Horizontale relatie: dijken verbinden dorpen en sluiten kreken in 
• ruimtelijke logica: dijken zijn organisch gegroeid en volgen vaak de structuur van de 

bodem en het reliëf (vb. dijkstructuur rond de Donk van Verrebroek  = bescherming 
dorpen) 
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5.1.2 Wind & Zon – Het energieverhaal en de combinatie met het 
landschap  

Naast het landschappelijke luik werd er ook gekeken naar de bestaande potenties voor de 
energiesystemen wind- en zon. Deze worden weergegeven in de reeds besproken potentiekaarten 
en bestaan uit verschillende datalagen die een overzicht geven van de aanwezige energetische 
potenties per hernieuwbare energiebron. 

Vanuit de logica van de structurerende landschapselementen en de bestaande energetische 
potenties werd voor wind- en zonne-energie een ruimtelijke afweging gemaakt welke 
structurerende landschapselementen in aanmerking komen voor welk type energiebron en hoe deze 
onderling kunnen gecombineerd worden tot een logisch landschappelijk geheel. 

 

 

 

De structurerende landschapselementen, die een belangrijke schakel in het maken van deze 
combinaties tussen energie en landschap zijn, werden voor het volledige Waasland in kaart gebracht 
en vormen de ruimtelijke aanknopingspunten voor de verschillende energiesystemen. Onderstaande 
kaart vormt de verzameling van de landschappelijke logica’s die gebruikt werden  als drager voor de 
energiesystemen wind en zon. 
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Figuur 4-2: Overzichtskaart structurerende landschapselementen als drager voor het energiesysteem wind en zon 

Voorbeeld fiche combinatie tussen het landschap en het energiesysteem wind: 

• Deellandschap: Scheldepolders en krekengebied van Overslag 
• Energiesysteem: wind  

 
Structurerende landschapselementen binnen het deellandschap die niet als drager meegenomen 
worden voor het inplanten van het energiesysteem wind: 
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• Dijkstructuur: 
o Ondanks dat de dijkstructuur met bomenrijen als belangrijk ruimtelijk 

structurerend element ervaren wordt, zorgt het plaatsen van windturbines langs 
de dijken voor een verrommeling van het landschap. De schaal van de grote 
windturbines is niet in verhouding met dat van de dijkstructuren. Daarom wordt 
er niet gekozen om windturbines langs de dijken te plaatsen 

• Lijninfrastructuur van de N34 
o De verdere oplading van windturbines als lijn langs de N34 in het polderlandschap 

zorgt voor een verdere breuk tussen de polders. Het is niet de bedoeling om dit 
verder in de verf te zetten 

 
Structurerende landschapselementen binnen het deellandschap die wel een drager kunnen 
vormen voor het energiesysteem: 
 

• Donk (Verrebroek-Meerdonk) als structurerend landschapselement van het 
energiesysteem wind 

o Versterken van de ruimtelijke identiteit van de Donk 
o Kan gezien worden als een lokale energie-enclave (zelfvoorzienend) 
o Win-win met de versterking en herstel van het cultuurhistorisch landschap (kleine 

landschapselementen) en dit zorgt ervoor dat de windturbines minder zichtbaar 
zijn voor beide dorpen 

o Verspreide bebouwing kan hier weggewerkt worden (bouwshift) 
o De perceelstructuur kan gebruikt worden om de specifieke locatie van de 

windturbines te bepalen 
 

• Polder als nieuwe ontginning structuur voor het energiesysteem wind 
o De logica en entiteit van de polder als geheel wordt niet aangetast en wordt 

verder versterkt 
o Win-win met de versterking en herstel van het cultuurhistorisch landschap 

(meersen in de buurt of dijken die nog niet beplant zijn met bomenrijen kunnen 
hersteld worden) 

o Verspreide bebouwing wordt hier weggewerkt (bouwshift) 
o De perceelstructuur kan gebruikt worden omde specifieke locatie van de 

windturbines te bepalen 
 

Deellandschap: Scheldepolders en krekengebied van Overslag 
Energiesysteem Wind 

 
De polder is vanuit energetisch perspectief een erg interessante locatie voor het energiesysteem 
wind omwille van de grote hoeveelheid beschikbare open ruime en de koppeling met de 
nabijgelegen Waaslandhaven. Windturbines kunnen hier worden geclusterd in het landschap nabij 
reeds aanwezige infrastructuur (bestaande windturbines, randen van de haven) om de koppeling 
met het net en opslagmogelijkheden te vergemakkelijken. Voor een vlotte vergunningsprocedure 
wordt het vogelrichtlijngebied best vermeden. 

Harde restricties 
• Aantal polder zijn beschermde landschappen (ankerplaatsen) wegens kreken en 

meersengebied 
• Zone rond Doel niet wegens uitbreiding van natuurcompensatie (Habitatrichtlijn) 

Groot deel Polders is Vogelrichtlijngebied (oa. zoekzone voor de kiekendief  
Finale combinatie tussen energie en landschap:  
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• De Vrasenepolder, de Beverenpolder en de Melselepolder: deze polders worden door de 
E34 doorsneden en langs  deze lijninfrastructuur werden al windturbines geplaatst. Om de 
structuur van de polderkamers opnieuw te herstellen worden deze polders in hun geheel 
geselecteerd voor de realisatie van een windcluster opdat ze opnieuw één geheel  zouden 
vormen. Op die manier worden ze niet langer door een lijn (E34 + in lijn geplaatste WT) 
doorsneden.  Ook kunnende dijkstructuren met bomenrijen opnieuw worden hersteld – 
vanuit de winsten van de lokale Energieopbrengsten. 

• Gave polders zonder harde restricties: Oude Arenbergpolder, Nieuw Arenbergpolder en 
Rode Moerpolder die als afzonderlijke polderkamers gezien kunnen worden 

5.1.3 Warmte & Biomassa  
5.1.3.1 Warmte 
 

In de gemeenschappelijke basis is reeds opgenomen dat daar waar duurzame warmtebronnen 
aanwezig zijn, deze zo maximaal mogelijk moeten aangewend worden:  

- Oppervlakte water warmte, ofwel aquathermie 
- Riothermie 
- Restwarmte 

De kernen met een warmtescore 4, en Beveren omwille van de nabijheid van de haven, daar is in de 
gemeenschappelijke basis een warmtenetwerk ingetekend.  

 
Provincie Oost-Vlaanderen heeft de warmtescore ontwikkeld om weer te geven wat de potentie is 
van warmtenetwerken in RURA kernen. De score is opgebouwd o.b.v. de hoogte van de lineaire 
warme dichtheid per kern en de aanwezigheid van grote warmtevragers.  

• Warmtescore 4: heel grote warmtevraagdichtheid en veel grote warmtevragers 
• Warmtescore 3: grote warmtevraagdichtheid en een aantal grote warmtevragers 
• Warmtescore 2: matige warmtevraagdichtheid, geen grote warmtevragers,  
• Warmtescore 1: lage warmtevraagdichtheid, geen grote warmtevragers 

 
 

In de volgende stappen moet nog bepaald worden welke bijkomende detailgraad nog in de regionale 
visie wordt opgenomen, en welke eerder voor actieprogramma/realisatie (projecten)fase is.  

Vragen die zich nog stellen i.k.v. de onderscheidende bouwstenen:  

- Welke plekken komen in aanmerking om warmte te oogsten met Concentrated Solar Power 
- Welke plekken komen bijkomend in aanmerking om warmtenetwerken aan te leggen 

Geen van deze vraagstukken hebben een oplossing in de aanpak met structurerende 
landschapselementen zoals bij wind of zon.  

CSP is een bron die hoge temperaturen warmte kan leveren. Mogelijke te onderzoeken plekken 
worden als een band van 500m rond bedrijventerreinen ingetekend in de onderscheidende 
bouwstenen.  

Het potentieel van bijkomende warmtenetwerken situeert zich in kernen en wordt bepaald door de 
(hedendaagse en/of toekomstige) dichtheid van warmtevraag. Ook de aanwezigheid van grotere 
warmtevragers en warmtebronnen kan de opportuniteit van een warmtenetwerk bepalen. 
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Uiteindelijk is de aanleg van een warmtenetwerk – net zoals vroeger de aanleg van gasnetten en 
elektriciteitsnetten – óók een beleidsmatige keuze.   

5.1.3.2 Biomassa 
 

In de gemeenschappelijke basis is reeds opgenomen dat daar waar biomassa geoogst kan worden uit 
reststromen, die zo maximaal mogelijk moeten aangewend worden, bijkomende aanplant van 
biomassa waar die in concurrentie treedt met voedselproductie bleek uit de feedback van 
stakeholders niet gewenst.  Op de gemeenschappelijke basis is aangeduid:  

gebieden waaruit grotere hoeveelheden biomassa uit landschapsonderhoud kan gegenereerd 
worden. (Uiteraard zijn er nog gebieden die dergelijke biomassa kunnen genereren, echter deze zijn 
dan eerder van belang op lokaal niveau.)Vragen die zich nog stellen i.k.v. de onderscheidende 
bouwstenen:  

- Welke plekken komen in aanmerking om biomassa te verbranden en welke is dan de grootte 
orde van de installatie 

- Welke plekken komen in aanmerking om biomassa te vergisten en welke is dan de grootte orde 
van de installatie 

Geen van deze vraagstukken hebben een oplossing in de aanpak met structurerende 
landschapselementen zoals bij wind of zon. De optie om kleine biomassa installaties (zowel voor 
verbranding of vergisting) nabij kleine kernen (i.f.v. hun warmtevraag) te voorzien en anderzijds de 
optie om grote biomassa installaties (zowel voor verbranding of vergisting) op EHUBts te voorzien is 
voorwerp van onderzoek in het onderscheidend onderdeel. Naargelang het scenario, komt een 
bepaalde optie naar voor.  
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5.2 Zones met onderscheidende energie&landschap-
combinaties 

De resultaten van de combinatie tussen het landschapssysteem en het energiesysteem leidde tot de 
selectie van 13 mogelijke zones waar een logische energie&landschapcombinatie kon gevonden 
worden, waar zon en wind samen voorkomen en die onderscheidend zijn in de drie scenario’s. 
Onderstaande kaart geeft een overzicht van al de geselecteerde zones waar een energie&landschap-
combinatie logisch en realistisch is: 

 

Figuur 5-1: Overzicht energie&landschapcombinaties = de ‘maximale’ energiekaart voor het Waasland 
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In wat volgt bespreken we per zone wat de bepalende eigenschappen van het landschap zijn, hoe 
vanuit de landschappelijke eigenheid de opwek met zon en wind kan worden ingepast (de 
energie&landschap- combinatie)  en of en hoe deze zones voorkomen in de drie scenario’s. Tijdens 
de werksessie op 13 juni 2022 werd heel wat feedback op deze energie&landschapcombinaties 
verzameld. Deze feedback is opgenomen in de fiches hieronder en zal worden verwerkt in de 
verdere verfijningen. Sommige feedback kan ook worden meegenomen als aandachtspunt of 
randvoorwaarde bij de verdere ontwikkeling van de finale visie over het energielandschap Waasland 
en het actieprogramma. 

Tijdens de zoektocht naar de logische combinaties tussen het landschap en de hernieuwbare 
energiebron wind, werden verschillende zones ingetekend. Deze intekening gebeurde aan de hand 
van de voorafgaande stappen: potenties, harde restricties en de landschappelijke logica. 
Daarbovenop werd er rekening gehouden met de bestaande rura-linten en kernen (Rura-rapport 
2019) met een buffer van 250 meter. Hierdoor krijgen we al een eerste indicatie hoeveel van de 
zoekzone van wind effectief ingevuld kan worden met windturbines. De zoekzones bestaan dus uit 
een theoretische afbakening die uit de logische combinatie komt en een realistische afbakening 
waar de bufferafstanden van linten en kernen afgetrokken zijn en waar dus eventueel windturbines 
kunnen komen.  

De windturbines die op de shortlistscenario’s staan, bestaan uit twee types: 

• Grootschalige windturbine (onderlinge afstand: 750m x 500m) 
• Middelschalige windturbine (onderlinge afstand: 650m x 135m) 

Over het algemeen werden overal grootschalige windturbines gebruikt, enkel op de energie-enclave 
op de Donk van Verrebroek en Meerdonk en in de fruitstreekcluster van Beveren en Sint-Gillis-Waas. 
Deze keuze wordt verder toegelicht in de fiches per onderscheidende energie&landschap-
combinatie. 

Een algoritme bepaalde de afstand binnen de theoretische afbakening van de zoekzones. Hier werd 
enkel rekening gehouden met de afstanden per type windturbine (grootschalig en middelschalig) en 
de gangbare windrichting in Vlaanderen. Op deze manier kan er al een eerste inschatting gemaakt 
worden hoeveel energie per scenario voor wind opgewekt kan worden. In de volgende stap wordt 
de inplanting van deze windturbines verder verfijnd. 
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5.2.1 Noordelijke zandrugbossen 

 

Beschrijving landschappelijke identiteit 
Drie elementen bepalen de landschappelijke identiteit van de zandrugbossen: 

• Zandrugbossen: Boskernen gelegen op de dekzandrug, die bebost werd omdat hij minder 
geschikt is voor landbouw (Heidebos, Wullebos, Stropersbos). 

• Ontginningsstructuur: De structuren van historische heideontginning zijn duidelijk 
leesbaar in het boslandschap. De dreven geven een landschappelijke afbakening van de 
verkaveling volgens een dambordpatroon. (zie gelijkaardige ontginningen in Drongengoed 
– zelfde dekzandrug) 

• Historische dorpen: De dorpen liggen op een lijn net buiten het overstromingsgevoelig 
gebied van de Moervaartdepressie en worden gekenmerkt door compacte kernen met 
weinig woonlinten(Wachtebeke, Moerbeke, Stekene). 

Het landschap staat vandaag sterk onder druk door klimaatverandering, fragmentatie en plagen. 
Zonder in te grijpen zullen verschillende boskernen marginaliseren en verdwijnen. De 
versnipperde eigendom maakt het moeilijk actie te ondernemen ter versterking van de 
bosstructuur. 
Beschrijving match energie en landschap  
Vanuit de potentiekaarten voor wind komt deze zone naar voren omwille van de aanwezigheid 
van grote aaneengesloten open ruimtegehelen en de aanwezigheid van de E34 als 
lijninfrastructuur en geluidsbron. 
Wanneer we het energiesysteem willen integreren op de noordelijke zandrug krijgt dit de vorm 
van afwisselende windbossen en combinatie wind- en bosontwikkeling dwars op de E34 (niet 
versterken lijn infrastructuur, maar volgen van de bosstructuur). Windturbines worden zo 
ingeplant dat ze het dambordpatroon van de historische ontginning respecteren en versterken. 
Windprojecten dienen te worden gekoppeld aan projecten voor landschapsherstel 
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(bosuitbreiding, inbreiding en omvorming) om de bosstructuur te versterken en robuuster te 
maken. 
Voor zon zit er in deze zone potentieel in het toepassen van zon op de bermen van de E34 en het 
inzetten van PV in de bosrandvegetatie om een meer natuurlijke overgang tussen bos en 
landbouw te creëren. Daarnaast kan er ook een koppeling met het serrelandschap langs de 
Ledestraat gerealiseerd worden. 
 
Toepassing energie&landschap-combinatie in de scenario’s 

Scenario 1: Productief 
landschap 

Scenario 2: Collectief en 
efficiënt 

Scenario 3: 
Landschapsidentiteit door 

energie 
De Noordelijke Zandrugbossen 
zijn wel opgenomen in het 
scenario productief landschap 
omdat wind- en bos 
ontwikkeling een hefboom zijn 
voor klimaatadaptatie- en 
mitigatie en het extra waarde 
geeft aan voor landbouw 
minder productieve gronden. 

De Noordelijke Zandrugbossen 
zijn niet opgenomen in het 
scenario collectief en efficiënt 
omdat ze niet nabij 
netinfrastructuur of 
bedrijvigheid gelegen zijn. 

De Noordelijke Zandrugbossen 
zijn niet opgenomen in het 
scenario Landschapsidentiteit 
door energie omdat het 
boslandschap een eigen 
waarde heeft en beschermd 
moet worden. 

Synthese input workshop 
• Er is interesse in het concept windbossen op deze locatie. De visuele impact en 

belevingsimpact is vermoedelijk kleiner dan in andere open ruimtetypes. Het kan ook een 
hefboom zijn om ongewenste vakantieverblijven  aan te pakken. 

• Bij bosuitbreiding moet rekening gehouden worden met landbouw. Op de bosovergang 
gaat de voorkeur naar zoomvegetatie en niet naar pv. 

• De uitwerking van een omgevingsfonds principe is belangrijk voor de realisatie van de 
koppeling met bosherstel. 

• De realiseerbaarheid op korte termijn is moeilijk: beperkingen omwille van natuur 
(vleermuizen, roofvogels) en de nood aan versterking van de netinfrastructuur (vandaag is 
deze zone het einde van het net en is er weinig capaciteit). 

• De bossen volledig opvullen met WT is niet gewenst. Eerder vormen van kleinere clusters 
of lijnen langs de E34 als hefboom voor het opwaarderen van de recreatieve kwaliteit van 
het bos. 

• De open plekken hebben ook hun meerwaarde i.f.v. biodiversiteit – het plaatsen van WT 
hoeft niet steeds vanuit het oogpunt bosherstel te gebeuren. 
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5.2.2 Rode Moerpolder 

 

Beschrijving landschappelijke identiteit 
Vier elementen bepalen de identiteit van het polderlandschap: 

• Openheid  
• Geclusterde polderdorpen zonder lintbebouwing 
• Dijkenstructuur met bomenrijen als bakens in het landschap 
• Krekenstructuren met KLE’s 

Ooit waren de individuele polders duidelijk leesbaar in het landschap. Deze landschappelijke 
identiteit zou terug kunnen worden versterkt. 
Beschrijving match energie en landschap 
Vanuit de potentiekaarten komt de zone naar voren voor wind omwille van de grote 
aaneengesloten open ruimte met weinig verspreide bebouwing. 
De windcluster volgt de contouren van de rode Moerpolder. Windturbines worden niet opgesteld 
op of langs de dijken omdat dit een schaalbreuk in het landschap veroorzaakt. Windturbines 
kunnen volgens de perceelsstructuur worden ingepast en zorgen ervoor dat de historische polder 
behouden blijft en niet versnippert. Windprojecten gaan hier samen met een herstel van het 
cultuurhistorisch landschap (bomenrijen op dijkstructuren, herstel meersen…). De windturbines 
tasten de openheid van het poldergebied niet aan. 
Voor zon is het potentieel op de Rode Moerpolder beperkt. Hier wordt niet op ingezet. 
 
Toepassing energie&landschap-combinatie in de scenario’s 

Scenario 1: Productief 
landschap 

Scenario 2: Collectief en 
efficiënt 

Scenario 3: 
Landschapsidentiteit door 

energie 
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De windpolder Rode Moer is 
wel opgenomen in het 
productief landschapsscenario 
omdat het windlandschap de 
polder vrijwaart en een 
synergie vormt met het 
productieve 
landbouwlandschap. 

De windpolder Rode Moer is 
niet opgenomen in het 
scenario collectief en efficiënt 
omdat hij niet nabij 
netinfrastructuur of 
bedrijvigheid gelegen is. 

De windpolder Rode Moer is 
niet opgenomen in het 
scenario Landschapsidentiteit 
door energie omdat het 
polderlandschap een waarde 
heeft en beschermd moet 
worden. 

Synthese input workshop 
• Er bestaat bij sommige actoren draagvlak voor het ontwikkelen van windenergie in 

deze polder omwille van het grote potentieel. 
•  Sint-Gillis-Waas wenst de polderidentiteit eerder te versterken via KLE’s en 

recreatieve ontwikkeling, windenergie past niet in die visie. 

 

5.2.3 Arenbergpolders 

 

Beschrijving landschappelijke identiteit 
Vier elementen bepalen de identiteit van het polderlandschap: 

• Openheid landschap 
• Geclusterde polderdorpen zonder lintbebouwing 
• Dijkenstructuur met bomenrijen als bakens in het landschap 
• Krekenstructuren met KLE’s 
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Ooit waren de individuele polders duidelijk leesbaar in het landschap. Deze landschappelijke 
identiteit zou terug kunnen worden versterkt. 
Beschrijving match energie en landschap 
Vanuit de potentiekaarten komt deze zone naar voren voor wind omwille van de grote 
aaneengesloten open ruimte met weinig verspreide bebouwing. De zone is bovendien interessant 
omwille van de aanwezige netinfrastructuur en de koppeling met lokaal verbruik en potenties 
voor opslag en omslag in de Waaslandhaven. 
De windcluster volgt de contouren van de Oude en Nieuwe Arenbergpolder. Windturbines 
worden niet opgesteld op of langs de dijken omdat dit een schaalbreuk in het landschap 
veroorzaakt. Windturbines kunnen volgens de perceelsstructuur worden ingepast en zorgen 
ervoor dat de historische polder behouden blijft en niet versnippert. Windprojecten gaan hier 
samen met een herstel van het cultuurhistorisch landschap (bomenrijen op dijkstructuren, herstel 
meersen…). De windturbines tasten de openheid van het poldergebied niet aan. 
Voor zon is het potentieel op de Arenbergpolders beperkt tot enkele fruitteeltpercelen waarop 
agrophotovoltaïcs kunnen worden toegepast en enkele restgronden en bermen tegenover de 
natuurcompensatiegebieden van de haven. 
 
Toepassing energie&landschapcombinatie in de scenario’s 

Scenario 1: Productief 
landschap 

Scenario 2: Collectief en 
efficiënt 

Scenario 3: 
Landschapsidentiteit door 

energie 
De winpolders Arenberg zijn 
wel opgenomen in het 
productief landschapsscenario 
omdat het wind- en 
zonnelandschap de polder 
vrijwaart en een synergie 
vormt met het productieve 
landbouwlandschap. 

De winpolders Arenberg zijn 
wel opgenomen in het 
scenario collectief en efficiënt 
omdat ze  nabij 
netinfrastructuur en 
bedrijvigheid gelegen zijn. 

De winpolders Arenberg zijn 
niet opgenomen in het 
scenario Landschapsidentiteit 
door energie omdat het 
polderlandschap een eigen 
waarde heeft en beschermd 
moet worden. 

Synthese input workshop 
• Er bestaat bij sommige actoren draagvlak voor het ontwikkelen van windenergie in 

deze polder omwille van het grote potentieel. 
• Sint-Gillis-Waas wenst de polderidentiteit eerder te versterken via KLE’s en 

recreatieve ontwikkeling, windenergie past niet in die visie. 
• Natuurcompensaties van de haven worden ook gezocht in de Arenbergpolder. Er is 

ook de zoekzone voor bescherming van de Bruine Kiekendief.  
• Impact op Nederland moet in rekening gebracht worden en er moet worden 

nagegaan of zij akkoord zijn met deze ontwikkeling. 
• In deze zone zijn de bestaande netten al verzadigd, uitbreiding is nodig. 
• Fruitteelt in de polders is ongewenst omwille van de impact op de openheid. 

Agrophotovoltaïcs zijn hier dus zeker uit den boze. 
• De restgronden van het Doeldok zijn natuurcompensatiegebied en kunnen niet 

gebruikt worden voor PV. 
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5.2.4 Vrasenepolders 

 

Beschrijving landschappelijke identiteit 
Vier elementen bepalen de identiteit van het polderlandschap: 

• Openheid landschap 
• Geclusterde polderdorpen zonder lintbebouwing 
• Dijkenstructuur met bomenrijen als bakens in het landschap 
• Krekenstructuren met KLE’s 

Ooit waren de individuele polders duidelijk leesbaar in het landschap. Deze landschappelijke 
identiteit zou terug kunnen worden versterkt. Door de doorsnijding van de polders door de E34 is 
de identiteit verder verloren gegaan. 
Beschrijving match energie en landschap 
Vanuit de potentiekaarten komt de zone naar voren voor wind omwille van de grote 
aaneengesloten open ruimte met weinig verspreide bebouwing. De zone is bovendien interessant 
omwille van de aanwezige netinfrastructuur en de koppeling met lokaal verbruik en potenties 
voor opslag en omslag in de Waaslandhaven. De aanwezigheid van de E34 als lijninfrastructuur 
met reeds enkele aanwezige windturbines maakt de zone bijzonder interessant voor verdere 
ontwikkeling. 
De windcluster volgt de contouren van aanliggende polders (de Vrasenepolder, de Beverenpolder 
en de Melselepolder). Windturbines worden niet opgesteld op of langs de dijken omdat dit een 
schaalbreuk in het landschap veroorzaakt. Windturbines kunnen volgens de perceelsstructuur 
worden ingepast en zorgen ervoor dat de historische polder behouden blijft en niet versnippert. 
Windprojecten gaan hier samen met een herstel van het cultuurhistorisch landschap (bomenrijen 
op dijkstructuren, herstel meersen…). De windturbines tasten de openheid van het poldergebied 
niet aan. Door de windturbines aan beide zijden van de E34 op te stellen wordt het doorsnijdende 
effect van de E34 op het polderlandschap gemilderd. 
Voor zon is er potentieel op de bermen van de E34 en op de afrittencomplexen van Beveren en 
Waasland-Haven Zuid. 
 
Toepassing energie&landschap-combinatie in de scenario’s 

Scenario 1: Productief 
landschap 

Scenario 2: Collectief en 
efficiënt 

Scenario 3: 
Landschapsidentiteit door 

energie 
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De winpolders E34 zijn 
gedeeltelijk opgenomen in het 
productief landschapsscenario 
omdat het windlandschap de 
polder vrijwaart en een 
synergie vormt met het 
productieve 
landbouwlandschap. Enkel de 
versnipperde zone tussen 
Melsele en Zwijndrecht wordt 
in dit scenario niet ontwikkeld. 

De winpolders E34, met 
inbegrip van de versnipperde 
zone tussen Melsele en 
Zwijndrecht, zijn wel 
opgenomen in het scenario 
collectief en efficiënt omdat ze  
nabij netinfrastructuur en 
bedrijvigheid gelegen zijn. 

De winpolders E34, met 
inbegrip van de versnipperde 
zone tussen Melsele en 
Zwijndrecht, zijn wel 
opgenomen in het scenario 
Landschapsidentiteit door 
energie omdat de eenheid van 
het polderlandschap door het 
windlandschap kan worden 
hersteld. 

Synthese input workshop 
• Bescherming Bruine kiekendief kan vergunbaarheid van windturbines beperken. 

Afstemming met ANB is nodig. 
• Vogelrichtlijngebied Blokkersdijk heeft mogelijk invloed op vergunbaarheid windturbines. 
• Meer draagvlak bij besturen van Beveren en Sint-Gillis-Waas om ten zuiden van de E34 

wind te ontwikkelen. 
• Aansluiting op het net (en eventuele uitbreiding van het net) is haalbaar langs de E34. 
• Er is ook potentieel op de Melselse polder 
• Inname bermruimte voor PV moet goed overwogen gebeuren, bij voorkeur alleen 

wanneer er een talud is. 
• Innemen restgronden (stortplaatsen) voor PV moet afgewogen met huidige invulling en 

mogelijkheden voor natuur. 
 

 



Energielandschap Waasland – Tussentijds rapport Shortlist Scenario’s 29 
 

5.2.5 Donk van Verrebroek en Meerdonk 

 

Beschrijving landschappelijke identiteit 
De donk maakt deel uit van het polderlandschap, maar heeft door de iets hogere ligging, 
omranding met een dijk en kleinere perceelsstructuur een eigen identiteit. Op de donk liggen 
twee dorpskernen, Meerdonk en Verrebroek. De donk wordt beperkt doorsneden door 
lintbebouwing. 
Beschrijving match energie en landschap 
Vanuit de potentiekaarten komt de zone naar voren voor wind omwille van het open landschap. 
Door in te zetten op wind binnen de structuur van de donk wordt de ruimtelijke identiteit en de 
leesbaarheid ervan versterkt in het landschap. De windprojecten kunnen de verdere versnippering 
van de donk tegengaan. Windprojecten op de donk zetten in op een win-win met de versterking 
en herstel van het cultuurhistorisch landschap (kleine landschapselementen) en dit zorgt ervoor 
dat de windturbines minder zichtbaar zijn voor beide dorpen. Er wordt gekozen voor middelgrote 
windturbines omwille van de omliggende bewoning. De windontwikkelingen op de donk zijn bij 
voorkeur binnen een collectief project voor de verbruikers in Meerdonk en Verrebroek. Zo wordt 
de donk een “energie-enclave”. 
Toepassing energie&landschap-combinatie in de scenario’s 

Scenario 1: Productief 
landschap 

Scenario 2: Collectief en 
efficiënt 

Scenario 3: 
Landschapsidentiteit door 

energie 
De energie enclave op de Donk 
is niet opgenomen in het 
productief landschapsscenario 
omdat het geen relevant 

De energie enclave op de Donk 
is wel opgenomen in het 
scenario collectief en efficiënt 
omdat er ingezet wordt op 
collectieve opwek voor de 

De energie enclave op de Donk 
is wel opgenomen in het 
scenario Landschapsidentiteit 
door energie omdat de 
eenheid van de Donk door het 
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productief landschap vrijwaart 
of versterkt. 

kernen Meerdonk en 
Verrebroek. 

windlandschap kan worden 
hersteld. 

Synthese input workshop 
• Er is weinig draagvlak bij ontwikkelaars voor kleinere en middelgrote windturbines. Ze 

hebben veel minder opbrengst maar veroorzaken niet significant minder hinder naar 
omwonenden en biodiversiteit. 

 

 

5.2.6 Fruitteeltcluster Beveren – Sint-Gillis-Waas 

 

Beschrijving landschappelijke identiteit 
De cluster van fruitteelt in Beveren en Sint-Gillis-Waas zijn een belangrijk landschapsgeheel op het 
plateau van het Waasland. Dit is tevens een belangrijk productief landschap. Het is namelijk de 2e 
grootste fruitteeltsector in Vlaanderen na Haspengouw. De Boomgaarden zijn gepositioneerd op 
de zandige ondergrond op het noorden van de cuestaflank, met de E34 als noordelijke grens. Het 
fruitlandschap heeft wel een zekere landschappelijke identiteit en een toeristisch-recreatief 
potentieel, dat beschermd moet worden, maar omwille van versnippering met woonlinten is het 
landschap niet bijzonder waardevol. 
Beschrijving match energie en landschap 



Energielandschap Waasland – Tussentijds rapport Shortlist Scenario’s 31 
 

Omwille van de fruitsector is het potentieel voor de toepassing van agrophotovoltaïcs boven de 
fruitbomen groot. De gewassen hebben baat bij de overdekking met pv omwille van de (beperkte) 
schaduw en bescherming tegen hagel. Hier is een win-win met de productiviteit van het 
landschap. Het fruitlandschap heeft wel een zekere landschappelijke identiteit en een toeristisch-
recreatief potentieel, dat beschermd moet worden, door de infrastructuur landschappelijk in te 
passen. 
Er is redelijk wat open ruimte beschikbaar voor de ontwikkeling van wind maar dit potentieel is 
minder uitgesproken dan bij de Polders en de Noordelijke zandrugbossen. Omwille van de 
agrarische bedrijvigheid is er wel veel potentieel voor lokale consumptie. De E34 in het noorden 
van het gebied kan als lijninfrastructuur een aanknopingspunt zijn voor windopwek. Om hinder op 
woonlinten te beperken en om de kleinere schaal van het fruitlandschap te beschermen wordt er 
daarom gekozen voor een windcluster met middelgrote windturbines. 
Aanvullen warmte en biomassa? 
 
 
 

Toepassing energie&landschap-combinatie in de scenario’s 
Scenario 1: Productief 

landschap 
Scenario 2: Collectief en 

efficiënt 
Scenario 3: 

Landschapsidentiteit door 
energie 

Fruitteeltcluster Beveren – 
Sint-Gillis-Waas is wel 
opgenomen in het productief 
landschapsscenario omdat het 
productieve fruitlandschap 
versterkt en gevrijwaard wordt 
door windontwikkelingen. 
Agrophotovoltaïcs op alle 
fruitteelt geeft extra 
energetische opbrengsten en 
andere voordelen aan de 
landbouwsector. 

Fruitteeltcluster Beveren – 
Sint-Gillis-Waas is gedeeltelijk 
opgenomen in collectief en 
efficiënt scenario. 
Agrophotovoltaïcs nabij de 
bedrijfsgebouwen en hangars 
van fruittelers geeft 
landbouwers een lokale bron 
van energie. 

Fruitteeltcluster Beveren – 
Sint-Gillis-Waas is niet 
opgenomen in het scenario 
landschapsidentiteit door 
energie. In dit scenario wordt 
het fruitlandschap beschermd 
omwille van haar unieke 
identiteit in het Waasland. 

Input workshop 
• Er is weinig draagvlak bij ontwikkelaars voor kleinere en middelgrote windturbines. Ze 

hebben veel minder opbrengst maar veroorzaken niet significant minder hinder om 
omwonenden en biodiversiteit. 

• De combinatie van PV en wind is interessant in functie van stabiliteit. 
• Hier moet nagedacht worden over voor en door wie wind- en zonne-energie worden 

gerealiseerd: landbouwers, ontwikkelaars,…. En met welke doelstelling: lokaal 
energieverbruik fruittelers, omliggende kernen, … (Afhankelijk van voorgaande, hoever 
springen we al met alle daken van de landbouwbedrijven?) Het zal belangrijk zijn de 
ontwikkelingen goed te structureren en te sturen. 

• Verder onderzoek naar agrophotovoltaïcs is nodig: wat is de landschappelijke impact en 
hoe kan het ingepast worden? Wat zijn de voor- en nadelen voor de landbouwer bv. met 
betrekking tot teeltwijziging, gewasbescherming, opbrengstvermindering…? Kan het ook 
bij andere gewassen? 

• Hoe maken we hier robuuste keuzes voor wind en zon? Niet zeker dat fruitteelt op 
langere termijn aanwezig blijft. Wat indien voor andere teelten wordt gekozen? 

• De identiteit en het recreatief gebruik van de fruitteeltzone in het Waasland is momenteel 
beperkt dus een combinatie met het energiesysteem moet hier kunnen. Recreatieve 
ontwikkelingen zijn wel gaande dus dit moet afgestemd worden. 
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5.2.7 Serrecluster Kruibeke-Beveren 

 

Beschrijving landschappelijke identiteit 
De serrecluster in Kruibeke en Beveren is een belangrijk geheel op het plateau van het Waasland. 
Dit is tevens een belangrijk productief landschap. Het gebied is op landschappelijk vlak niet 
bijzonder waardevol omwille van de verspreide bebouwing, de prominente aanwezigheid van de 
serrecomplexen, de doorsnijding van het landschap door de E17 en de aanwezigheid van enkele 
grotere bedrijvenzones. 
Beschrijving match energie en landschap 
Het gebied blijkt uit de potentiekaarten  interessant voor de opwek van windenergie omwille van 
de aanwezigheid van de E17 als lijninfrastructuur, de aanwezigheid van bedrijvigheid, 
netinfrastructuur (transformatiestation Kruibeke) en het lokale verbruik van de serres. Het 
potentieel wordt beknot door de aanwezige verspreide bebouwing. Omdat de identiteit van het 
landschap wel beperkt is, is dit wel een landschap dat een transformatie naar een 
energielandschap aankan. Daarom wordt dit gebied ingezet als windlandschap in combinatie met 
grootschalige pv op de serrecomplexen (zie gemeenschappelijke basis). PV wordt In dit landschap 
ook toegepast gekoppeld aan de bermen van de E17 en restgronden van bedrijvenzones. 
Toepassing energie&landschap-combinatie in de scenario’s 

Scenario 1: Productief 
landschap 

Scenario 2: Collectief en 
efficiënt 

Scenario 3: 
Landschapsidentiteit door 

energie 
De serrecluster Kruibeke-
Beveren is wel opgenomen in 
het productief 

De serrecluster Kruibeke-
Beveren is wel opgenomen in 
collectief en efficiënt scenario, 

De serrecluster Kruibeke-
Beveren is wel opgenomen in 
het scenario 
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landschapsscenario omdat het 
productief karakter van het 
serrelandschap versterkt en 
gevrijwaard wordt door 
windontwikkeling en 
bijkomende  PV op serres en 
restgronden. 

zowel voor wind als zon, 
omwille van de ligging nabij 
infrastructuur, bedrijvigheid en 
de koppeling met het 
energieverbruik van de serres. 

landschapsidentiteit door 
energie. Wind en zon 
ontwikkeling beschermen het 
productief karakter van 
serrelandschap en haar unieke 
identiteit in het Waasland. 

Synthese input workshop 
• Er is veel draagvlak voor het idee om minder waardevolle landschappen in te zetten in 

functie van energieproductie. 
• Het gebied heeft veel verspreide bebouwing dus een energielandschap zal moeilijk 

realiseerbaar zijn. 
• Het idee van de koppeling van wind met het lokaal verbruik van serres is niet realistisch: 

windturbines zullen aangesloten worden op het net. Voor landbouwers is dit ook niet 
rendabel. 

• De combinatie van PV en wind is interessant in functie van stabiliteit. 

 

5.2.8 Industriezone en Bolle Akkers Sint-Niklaas en Temse 

 

Beschrijving landschappelijke identiteit 
De industriezone en het Bolle Akker landschap in Sint Niklaas en Temse ligt op een kruispunt 
tussen twee structurerende landschapsgehelen van het plateau van het Waasland. Enerzijds is er 
de historische identiteit van de bolle akkers. Dit is een erg vruchtbaar landbouwgebied dat door 
grondbewerking typische bolstaande akkers heeft verkregen. De akkers worden vaak omrand 
door kleine landschapselementen zoals heggen en houtkanten, al zijn veel van deze authentieke 
landschapselementen verloren gegaan. De bolle akkers in de nabijheid van de verstedelijkte 
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gebieden rond Sint-Niklaas en Temse staan wel onder druk van versnippering door 
woonontwikkelingen, in tegenstelling tot de bolle akkers te Kruibeke 
Anderzijds is er de centrale corridor. Dit is een vrij recent landschap dat gestructureerd wordt 
door de spoorlijn, de N70 en de E17. Op deze as zijn de stedelijke kernen van Lokeren, Sint-Niklaas 
en Beveren gelegen. Tussen Sint-Niklaas en Temse ontwikkelde zich heel wat bedrijvigheid van 
regionaal belang. 
Beschrijving match energie en landschap 
Voor wind is er in dit landschap veel potentieel door de aanwezigheid van verschillende 
lijninfrastructuren (spoor, N70, E17), door de aanwezigheid van een grote vraag vanuit de 
stadskernen en industrie en door de aanwezigheid van energie-infrastructuur. 
Daarom is de ontwikkeling van wind- en zonne-energie in dit gebied heel interessant. Door 
windturbines te clusteren  in de meer versnipperde bolle akker- gebieden kunnen we de 
versnippering zelfs tegen gaan en terugdraaien zodat er een aaneengesloten, maar grootschaliger 
landschap van bolle akkers gerealiseerd kan worden. De ontwikkeling van een windlandschap 
moet bovendien gepaard gaan met het herstel van de typerende kleine landschapselementen en 
de bolle akkers zelf. Dit brengt tevens potenties mee voor het valoriseren van extra biomassa uit 
landschapsbeheer. 
 
Voor zon is de logica in dit landschap om de opwek met pv te koppelen aan de bermen van de 
E17, en waar mogelijk haar toegangswegen. Andere restgronden zoals stortplaatsen zijn er in dit 
gebied weinig aanwezig. 
Toepassing energie&landschap-combinatie in de scenario’s 

Scenario 1: Productief 
landschap 

Scenario 2: Collectief en 
efficiënt 

Scenario 3: 
Landschapsidentiteit door 

energie 
Industriezone en Bolle Akkers 
Sint-Niklaas en Temse zijn wel 
opgenomen in het productief 
landschapsscenario omdat het 
productieve bolle 
akkerlandschap versterkt en 
gevrijwaard wordt door 
windontwikkelingen.  

Industriezone en Bolle Akkers 
Sint-Niklaas en Temse zijn wel 
opgenomen in collectief en 
efficiënt scenario, omwille van 
de ligging nabij infrastructuur, 
bedrijvigheid en de koppeling 
met het hoge energieverbruik 
van de omgeving.  

Industriezone en Bolle Akkers 
Sint-Niklaas en Temse zijn wel 
opgenomen in het scenario 
landschapsidentiteit door 
energie, omdat het bolle 
akkerlandschap gevrijwaard en 
versterkt wordt. 

Synthese input workshop 
• De gemeente Temse hanteert een grotere buffer rond bewoning voor het positioneren 

van windturbines, namelijk 500m. 
• Koppeling van het windlandschap aan de E17, bedrijvigheid en de hoogspanningslijnen 

zullen op draagvlak kunnen rekenen omdat de landschappelijke impact beperkter is, zeker 
gezien ten noorden van kernen Tielrode en Elversele. 

• Er is weinig geloof dat door middel van windopwek de landschappelijke identiteit van de 
bolle akkers kan worden versterkt. 

• Relatie met radiobaken (burgerluchtvaart) in Sint-Niklaas dient bekeken te worden, zal op 
termijn verdwijnen, maar momenteel nog buffer van 3 km. 

• Klaverblad van Sint-Niklaas kan overwogen worden als pv-veld na afstemming 
natuurwaarde. 
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5.2.9 Lokeren - Zele 

 

Beschrijving landschappelijke identiteit 
Het landschap ten zuiden van Lokeren en rond de kern van Zele wordt vandaag gekenmerkt door 
enkele grote landbouwclusters, sommige eerder aaneengesloten, andere doorsneden met 
woonlinten en verspreide bebouwing. Deze “lintdorpen” in de omgeving van Lokeren liggen in 
westelijk-oostelijke richting en vormen nog een duidelijk ritme tussen de bebouwing en de 
zwakke smalle ruggen. Door intensivering van de landbouwsector gaat het in dit gebied om eerder 
grote akkers en graslanden met weinig perceelsrandbegroeiing of andere kleine 
landschapselementen. De zone wordt bovendien sterk beïnvloed door de infrastructuur van de 
centrale corridor, met name de E17 en de aanliggende Lokerse bedrijvenzones. Het is dus een 
gebied dat sterk onder druk is komen te staan door menselijke ontwikkelingen van de afgelopen 
decennia, waarvan de landschappelijke identiteit  grotendeels verloren is gegaan. 
Beschrijving match energie en landschap 
Voor wind is er in dit landschap veel potentieel door de aanwezigheid van verschillende 
lijninfrastructuren (N47, E17), door de aanwezigheid van een grote vraag vanuit de kernen van 
Lokeren en Zele, en industrie. Bovendien zijn er op vandaag al windturbines aanwezig, zowel in 
lijnopstelling langs de E17 als in de open ruimte ten Oosten van het bedrijventerrein van Zele. De 
aanwezigheid van deze windturbines is een goed aanknopingspunt voor het vormen van grotere 
windclusters. De opwek van windenergie focust zich in dit gebied op de landbouwgebieden langs 
de E17, tussen Everslaar en Zele. Hier kan door het inzetten op windakkers, in combinatie met het 
herstel van kleine landschapselementen, ene duidelijkere, nieuwe identiteit aan het landschap 
worden gegeven. 
 
Voor zon is de logica in dit landschap om de opwek met pv te koppelen aan de bermen van de 
E17, en waar mogelijk haar toegangswegen. Ook andere restgronden, zoals het 
aansluitingscomplex van de E17 van Lokeren en Zele, en enkele verlaten ontginningsputten, 
worden opgenomen als zonneveld/floating pv in deze zone.  
 
Toepassing energie&landschap-combinatie in de scenario’s 
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Scenario 1: Productief 
landschap 

Scenario 2: Collectief en 
efficiënt 

Scenario 3: 
Landschapsidentiteit door 

energie 
De zone Zele-Lokeren is 
gedeeltelijk opgenomen in het 
productief landschapsscenario. 
In de grote aaneengesloten 
landbouwgebieden rond de 
E17 wordt de productiviteit 
van de landbouwfunctie 
versterkt door wind- en zonne-
energie. 

De zone Zele-Lokeren is 
gedeeltelijk opgenomen in 
collectief en efficiënt scenario. 
Omwille van de ligging nabij 
infrastructuur en bedrijvigheid 
worden de zones rond 
Everslaar en langs het 
bedrijvenpark van Zele ingezet 
als potentiële plek voor wind- 
en zonne-energie. 

De zone Zele-Lokeren is wel 
opgenomen in het scenario 
landschapsidentiteit door 
energie. Windlandschappen 
zullen aan dit gebied, waar de 
identiteit door versnippering 
beperkter is, een nieuwe 
roeping geven.  

Synthese input workshop 
• De combinatie tussen energie en landschap is hier goed gekozen, zodat de 

waardevollere landschappen van Zele beschermd blijven. 
• Interactie/ferentie met het GRUP voor inrichting Durme-Meersen  dient bekeken te 

worden. 
• Verspreide bebouwing zal het windlandschap (met name rond Meerstraat) moeilijk 

realiseerbaar maken. De windakkers sluiten dicht aan op de woonkernen dus er zal 
veel weerstand zijn. 

• Windlandschap op bedrijventerrein in Lokeren is momenteel niet realiseerbaar door 
een bestaand RUP. 

• Langs de E17 in Zele zijn al eerder vergunningen voor windturbines geweigerd omwille 
van bezwaren 
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5.2.10 Zele - Hamme 

 

Beschrijving landschappelijke identiteit 
Het landschap rond de kern van Zele en tussen Zele en Hamme wordt vandaag gekenmerkt door 
enkele grote landbouwclusters, sommige eerder aaneengesloten, andere doorsneden  met 
woonlinten en verspreide bebouwing. De kernen Hamme en Zele zijn gesticht op de hoogste 
toppen van een zwakke rug die zich tussen de Durme en de Schelde bevindt. Door verdere 
verlinting in alle richtingen is de leesbaarheid van deze structuur verloren gegaan. 
Door intensivering van de landbouwsector gaat het in dit gebied om eerder grote akkers en 
graslanden met weinig perceelsrandbegroeiing of andere kleine landschapselementen. Het is dus 
een gebied sterk onder druk is komen te staan door menselijke ontwikkelingen van de afgelopen 
decennia, waarvan de landschappelijke identiteit  grotendeels verloren is gegaan. 
Beschrijving match energie en landschap 
Voor wind is er in dit landschap veel potentieel door de aanwezigheid van een grote vraag vanuit 
de kernen van Hamme en Zele, en industrie. Bovendien zijn er op vandaag al windturbines 
aanwezig, in de open ruimte ten Oosten van het bedrijventerrein van Zele. De aanwezigheid van 
deze windturbines is een goed aanknopingspunt voor het vormen van grotere windclusters. De 
opwek van windenergie focust zich in dit gebied op de landbouwgebieden tussen Zele en Hamme. 
Hier kan door het inzetten op windlandakkers, in combinatie met het herstel van kleine 
landschapselementen, ene duidelijkere, nieuwe identiteit aan het landschap worden gegeven. 
 
Voor zon is de logica in dit landschap om de opwek met pv te koppelen aan de bermen van de 
aanwezige gewestwegen, in bijzonder nabij de bedrijventerreinen van Zele en Hamme.  
 
Toepassing energie&landschap-combinatie in de scenario’s 
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Scenario 1: Productief 
landschap 

Scenario 2: Collectief en 
efficiënt 

Scenario 3: 
Landschapsidentiteit door 

energie 
De zone Zele-Hamme is 
gedeeltelijk opgenomen in het 
productief landschapsscenario. 
In de grote aaneengesloten 
landbouwgebieden onder de  
E17 in Zele en tussen 
Ansevelde en Sint-Anna wordt 
de productiviteit van de 
landbouwfunctie versterkt. 

De zone Zele-Hamme is 
gedeeltelijk opgenomen in 
collectief en efficiënt scenario. 
Omwille van de ligging nabij 
infrastructuur en bedrijvigheid 
worden de zones langs het 
bedrijvenpark van Zele en 
Hamme ingezet voor wind-  en 
zonne-energie. 

De zone Zele-Hamme is wel 
opgenomen in het scenario 
landschapsidentiteit door 
energie. Windlandschappen 
zullen aan dit gebied, waar de 
identiteit door versnippering 
beperkter is, een nieuwe 
roeping geven.  

Synthese input workshop 
• De combinatie tussen energie en landschap is hier goed gekozen, zodat de waardevollere 

landschappen van Zele beschermd blijven. 
•  
• Interactie/ferentie met het GRUP voor inrichting Durme-Meersen  dient bekeken te 

worden. 
• Zone onder Sint-Anna ligt te dicht bij de woonkern. Er lopen nu al hoogspanningsleidingen 

door de woonkern. Bebouwing zal het windlandschap moeilijk realiseerbaar maken. De 
windakkers sluiten dicht aan op de woonkernen dus er zal veel weerstand zijn. Boven 
Huivelde en Zogge kan wel. 

•  
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5.2.11 Lokeren-West 

 

Beschrijving landschappelijke identiteit 
De zone ten westen van Lokeren maakt deel uit van de westelijke laagvlakte. Het landschap wordt 
ten Noorden begrensd door de Moervaartdepressie. In het landschap komen enkele kleine 
woonkernen voor die met woonlinten aan elkaar verbonden zijn. Tussen de woonlinten ontstaan 
op deze manier agrarische open ruimtekamers, die gebruikt worden voor grootschalige 
akkerbouw. Her en der komen nog kleine bosjes en relicten van kleine landschapselementen voor. 
Omwille van de sterke verlinting en de beperkte aanwezigheid van kleine landschapeselementen 
kunnen we hier spreken van een landschap dat een deel van haar identiteit is verloren. 
Beschrijving match energie en landschap 
Het gebied ten westen van Lokeren komt naar voren in de potentiekaarten omwille van haar open 
ruimteclusters. Omwille van de op vandaag verminderde identiteit van het landschap, kan energie 
hier een relevante rol spelen om het landschap een nieuwe roeping te geven. Windprojecten in 
dit gebied situeren zich binnen de open ruimteclusters tussen de woonlinten. Ontwikkelingen in 
dit gebied worden gekoppeld aan landschapsherstel, door het inzetten op kleine 
landschapselementen, en kunnen op termijn een drijfveer vormen voor de realisatie van de 
bouwshift. 
Voor zon is er in deze zone weinig potentieel. 



Energielandschap Waasland – Tussentijds rapport Shortlist Scenario’s 40 
 

Toepassing energie&landschap-combinatie in de scenario’s 
Scenario 1: Productief 

landschap 
Scenario 2: Collectief en 

efficiënt 
Scenario 3: 

Landschapsidentiteit door 
energie 

Lokeren-west is niet 
opgenomen in het productief 
landschapsscenario omdat het 
productieve karakter van het 
landbouwlandschap door 
versnippering beperkt is. 

Lokeren-west is niet 
opgenomen in collectief en 
efficiënt scenario, omdat deze 
niet gelegen is nabij 
infrastructuur of bedrijvigheid. 

Lokeren-west is wel 
opgenomen in het scenario 
landschapsidentiteit door 
energie, omdat er een nieuwe 
rol en invulling gegeven wordt 
aan het versnipperde 
landschap ten Westen van 
Lokeren. 

Synthese input workshop 
• Deze windzone zal moeilijk aanvaard worden of realiseerbaar zijn omwille van de grote 

hoeveelheid verspreide bebouwing en bewoners.  
• De zone sluit niet aan bij clusters van bestaand verbruik, lijninfrastructuren of 

netinfrastructuur. 
• In dit gebied is een ruilverkaveling ifv. landbouw geweest. 
• Wanneer samen opgenomen met Lokeren-Oost (scenario 3) komt er veel druk te staan op 

het landschap rondom Lokeren. De stad wordt dan omsingeld. 
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5.2.12 Lokeren-Oost 

 

Beschrijving landschappelijke identiteit 
De zone ten oosten van Lokeren wordt begrensd door de gemeente Lokeren, de 
moervaartdepressie, de cuestarug en de E17. Het landschap maakt deel uit van het Plateau van 
het Waasland en wordt gekenmerkt door enkele grootschalige landbouwclusters met intensieve 
akkerbouw. De clusters worden van elkaar gescheiden door woonlinten. De landbouwpercelen 
zijn tamelijk grootschalig en kleine landschapselementen zijn, op een paar verspreide bosjes na, 
nagenoeg niet aanwezig. Omwille van de sterke verlinting en de beperkte aanwezigheid van kleine 
landschapeselementen kunnen we hier spreken van een landschap dat een deel van haar 
identiteit is verloren. 
Beschrijving match energie en landschap 
Het gebied ten oosten van Lokeren komt naar voren in de potentiekaarten omwille van haar open 
ruimteclusters. De N70,het spoor en de hoogspanning zijn belangrijke lijninfrastructuren die het 
landschap doorsnijden en een aanknopingspunt kunnen zijn voor energieontwikkelingen. Ook de 
bedrijvenzones ten oosten van Lokeren zijn een potentieel aanknopingspunt voor de ontwikkeling 
van wind- en/of zonne-energie. Omwille van de op vandaag verminderde identiteit van het 
landschap, kan energie hier een relevante rol spelen om het landschap een nieuwe roeping te 
geven. Windprojecten in dit gebied situeren zich binnen de open ruimteclusters tussen de 
woonlinten. Ontwikkelingen in dit gebied worden gekoppeld aan landschapsherstel, door het 
inzetten op kleine landschapselementen, en kunnen op termijn een drijfveer vormen voor de 
realisatie van de bouwshift. 
Voor zon is er in deze zone een beperkt potentieel ter hoogte van de bermen van de N70 en de 
spoorweg. 
Toepassing energielandschap in de scenario’s 

Scenario 1: Productief 
landschap 

Scenario 2: Collectief en 
efficiënt 

Scenario 3: 
Landschapsidentiteit door 

energie 
Lokeren-Oost is gedeeltelijk 
opgenomen in het productief 
landschapsscenario. Het gaat 
om de windakkers ten Noord-
Oosten van Lokeren.  Hier kan 
wind- en zonne-energie het 
productieve karakter van het 

Lokeren-Oost is gedeeltelijk 
opgenomen in collectief en 
efficiënt scenario. Het gaat om 
de zone die aansluit bij de 
twee bedrijvenzones met een 
potentieel om zich te 
ontwikkelen als EHUBt. 

Lokeren-Oost is gedeeltelijk 
opgenomen in het scenario 
landschapsidentiteit door 
energie. Het gaat om de 
windakkers ten Noord-Oosten 
van Lokeren.  Hier kan  wind-
en zonne-energie de identiteit 
van het landbouwlandschap 
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landbouwlandschap 
versterken. 

versterken en verdere 
versnippering tegenwerken. 

Synthese input workshop 
• Veel infrastructuur aanwezig zoals lijninfrastructuur (spoor, N70, hoogspanning) en 

bedrijvigheid. Interessante aanknopingspunten 
• Zone ten zuiden van de spoorweg heeft beperkt potentieel. Enkel het zuidelijke stuk rond 

oud vliegveld is haalbaar. Ook in onmiddellijke omgeving bedrijventerreinen zal beperkt 
zijn. Grootste potentieel ten noorden van spoorlijn, vrij aaneengesloten landbouwgebied, 
weinig verspreide bebouwing. 

• Interactie/ferentie met het GRUP voor inrichting Durme-Meersen  dient bekeken te 
worden. 

• Wanneer samen opgenomen met Lokeren-West (scenario 3) komt er veel druk te staan 
op het landschap rondom Lokeren. De stad wordt dan omsingeld. 

 

5.2.13  Cuestarug 

 

Beschrijving landschappelijke identiteit 
De stuifzanden van de cuestarug zijn een belangrijk structurerend landschapselement van het 
plateau van het Waasland. Deze minder productieve gronden worden ingenomen door een 
bossengordel die via de cuestarug aan kan sluiten aan de noordelijke zandrugbossen. De bossen 
zijn al lang aanwezig en zijn dus erg waardevol. Enkele bossen zijn op vandaag aangesneden als 
woongebied, waardoor de bossen dreigen te versnipperen. Ter hoogte van Waasmunster snijdt de 
E17 bovendien de bosstructuur. Plagen en de impact van de klimaatverandering kunnen een 
verdere achtereruitgang van de kwaliteit van het bos betekenen. Goed beheer van de bossen 
wordt bemoeilijkt door de versnipperde eigendomsstructuur en het grote aandeel privé 
eigendom.  
Beschrijving match energie en landschap 
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Vanuit de potentiekaarten komt de zone naar voren voor wind omwille van de E17 als 
lijninfrastructuur en geluidsbron. De bosclusters sluiten ook aan op gebieden met een hoge vraag, 
zoals de stadskern van Sint-Niklaas en de bedrijvenzone van Sint-Niklaas. 
De match in de bosgordel krijgt dus de vorm van afwisselende windbossen en combinatie wind en 
bosontwikkeling aan de E17 (niet versterken lijn infrastructuur, maar volgen van de bosstructuur). 
Windprojecten dienen te worden gekoppeld aan projecten voor landschapsherstel 
(bosuitbreiding, inbreiding en omvorming) om de bosstructuur te versterken en robuuster te 
maken. In dit landschapsgeheel wordt de ontwikkeling van windturbines bemoeilijkt door 
verspreide bebouwing in het bosgebied. Het bos ter hoogte van de heide van Waasmunster wordt 
bijvoorbeeld bij voorbaat al uitgesloten omdat dit bos ingericht is als woonpark. 
Voor zon zit er in deze zone potentieel in het toepassen van zon op de bermen van de E17 en het 
inzetten van PV in de bosrandvegetatie om een meer natuurlijke overgang tussen bos en 
landbouw te creëren. 
Toepassing energie&landschap-combinatie in de scenario’s 

Scenario 1: Productief 
landschap 

Scenario 2: Collectief en 
efficiënt 

Scenario 3: 
Landschapsidentiteit door 

energie 
De bossen op de cuestarug zijn 
wel opgenomen in het 
productief landschapsscenario 
omdat de windbossen een 
hefboom zijn  voor 
klimaatadaptatie- en mitigatie 
en het extra waarde geeft aan 
voor landbouw minder 
productieve gronden. 

De bossen op de cuestarug zijn 
niet opgenomen in collectief 
en efficiënt scenario, omdat 
deze niet gelegen zijn nabij 
infrastructuur of bedrijvigheid. 

De bossen op de cuestarug zijn 
wel opgenomen in het 
scenario landschapsidentiteit 
door energie, omdat de 
windbossen een impuls geven 
aan het herstellen en 
opwaarderen van de 
bosstructuren. 

Synthese input workshop 
• Zal niet evident zijn om te realiseren omdat de eigendomsstructuur versnipperd is. Waar 

mogelijk relatie met E-17 opzoeken. 
• Natuur/bos en windontwikkeling zijn kwantitatief, op vlak van bosuitbreiding, 

interessante combinatie, kwalitatief, op vlak van biodiversiteit heel wat vragen. 
Momenteel projecten om bos ecologisch interessanter en biodiverser te maken. Kunnen 
beide samengaan? 

• Er is interesse in het concept van windbossen in de Ster en Puythoek. Deze zouden zo 
ontwikkeld kunnen worden tot "integraal multifunctioneel bos”. Combinatie bos en 
windontwikkeling met beleving. 

 

5.3 Verdere verfijning van de zones 

De input van de workshop op 13 juni 2022 geeft aanleiding tot het verder verfijnen van de 
besproken zones. Een deel van de feedback kan worden gebruikt om de afbakening en invulling van 
de energie&landschapcombinaties te verfijnen. Er werd momenteel geen feedback gegeven die 
aanleiding geeft tot het schrappen van bepaalde zones. De meest relevante te onderzoeken 
verfijningen aan  de gemaakte keuzes zijn de volgende: 

• Toevoegen bufferafstand rond de woonkernen zelf (en niet alleen de linten); 
• Afstappen van het gebruik van middelgrote windturbines in het fruitlandschap en op de 

donk; 
• Hertekenen van de contouren van de windbossen zodat delen van het bos gespaard blijven; 
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• Verder onderzoeken of de combinatie met het energiesysteem in bepaalde polders 
verzoenbaar zijn met natuurcompensaties uit de haven; 

• Verfijningen van de contouren van de potentiële zones op basis van belangrijke lokale 
planprocessen; 

• Verfijnen keuzes voor zon op bermen en restgronden aan de hand van landschappelijke 
en/of functionele logica; 

• Verder onderzoeken keuzes voor zonnespiegels. 

Daarnaast kan veel van de input van de workshop geïnterpreteerd worden als aandachtspunten of 
randvoorwaarden bij de ontwikkeling van het energielandschap. Deze aandachtspunten worden per 
zone bijgehouden, en zullen aanleiding geven tot fasering en een doorwerking krijgen in het 
actieprogramma. Door het uitwerken van drie zooms op specifieke zones zullen bepaalde 
onderzoeksvragen of randvoorwaarden bovendien in meer detail kunnen worden onderzocht. 

6 Overzicht shortlist scenario’s 
In vorig hoofdstuk werd per onderscheidende energie&landschap-combinatiebesproken hoe ze 
voorkomen in de verschillende scenario’s. In dit hoofdstuk worden de scenario’s in zijn geheel 
bekeken. Naast de onderscheidende combinaties voor zon en wind bevatten de scenario’s namelijk 
ook nog verschillende strategieën voor warmte en verwerking van biomassastromen.  

Voor elk van de scenario’s wordt ook al kort gescreend welke opbrengst van elektriciteit er 
gerealiseerd kan worden. Dit is een eerste stap richting de toepassing van het afwegingskader, 
namelijk een snelle toets aan de hoofdambitie. In 2050 moet het Waasland nagenoeg 
zelfvoorzienend zijn op vlak van energie. Dat wil zeggen dat de huidige energievraag, zijnde 9,3 TWh 
(non-ETS) en 6,2 TWh (ETS) ingevuld moet worden met lokale en regionale opwek en 
energiebesparing. De snelle berekening van de opbrengst geeft ons dus al een eerste idee van 
hoever er met elk scenario gesprongen wordt. Elk van de scenario’s bouwt daarbij voort op de 
gemeenschappelijke basis, die in kan staan voor een opwek van 1,23 TWh. 

6.1 Scenario 1: Productief landschap 

In het eerste scenario, productief landschap, wordt energie ingezet om de functionaliteit en 
productiviteit van de open ruimte te versterken. Dit leidt tot keuzes zoals het positioneren van 
windturbines in grootschalige en productieve agrarische gebieden, het inzetten op windbossen 
en/of gezamenlijke wind -en bos ontwikkeling binnen een project dat ook de ecologische functie van 
het bos versterkt, en het maximaliseren van de toepassing van agrophotovoltaïcs boven fruitteelt. 
Binnen dit scenario kan eventueel ook PV in open ruimte worden onderzocht in bosranden, in 
combinatie met een meer natuurlijke bosrandvegetatie. Monofunctioneel PV op productieve 
landbouwgrond past niet in dit scenario. Voor warmte wordt er in dit scenario ingezet op 
kleinschalige warmteprojecten. Wat betreft biomassa zullen er door landschapsherstel bijkomende 
reststromen beschikbaar komen uit het beheer. Deze biomassa wordt in dit scenario verwerkt via 
kleinschalige verbranders die lokale warmtenetten voeden in de kleinere woonkernen. 

Door de grote focus op productiviteit wordt er in dit scenario veel ingezet op opwek, en dit op veel 
verschillende locaties. Zowel in gebieden die vandaag al sterk door de mens beïnvloed zijn, zoals de 
centrale corridor langs de E17, als in de open ruimte, o.a. in de Noordelijke zandrugbossen en de 
polders, zal energieopwekking in dit scenario een plek krijgen. Er zal dus een grote transformatie van 



Energielandschap Waasland – Tussentijds rapport Shortlist Scenario’s 45 
 

het landschap plaatsvinden. Door het kiezen voor inzetten op wind in enkele open ruimtegebieden 
met vandaag weinig infrastructuur zullen extra inspanningen geleverd moeten worden om het net 
uit te breiden en te versterken. Daar tegenover staat dan wel dat dit scenario volgens de eerste 
inschatting een grote sprong kan maken naar de ambities voor het Waasland. Met dit scenario kan 
namelijk een elektriciteitsopwek van 7,02 TWh gerealiseerd worden. Bovendien creëert het scenario 
door het inzetten op bosherstel extra potenties voor het benutten van biomassa-reststromen, 
waardoor warmtestrategieën haalbaarder worden.  

 

Figuur 6-1: Totaalkaart scenario 1 
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6.2 Scenario 2: Collectief en efficiënt 

Het tweede scenario, collectief en efficiënt, gaat uit van het principe dat we energieopwekking 
moeten koppelen aan plaatsen waar er een grote vraag is en waar we er reeds vandaag geprofiteerd 
kan worden van een groot infrastructuuraanbod en ruimte voor het inzetten op bijkomende 
bouwstenen voor opslag, omslag en afzet op het net. De keuze valt binnen dit scenario dus op het 
lokaliseren van energielandschappen nabij bedrijvenzones met een groot potentieel voor een EHUBt 
functie. Daarnaast wordt er buiten de geselecteerde energielandschappen ingezet op 
energieopwekking via agrophotovoltaïcs. In dit scenario wordt geopteerd om deze technologie enkel 
in te zetten nabij de bedrijfsgebouwen, waar de lokaal opgewekte energie ingezet kan worden voor 
bedrijfsprocessen zoals koeling. Wat betreft warmte wordt er in dit scenario ingezet op 
grootschalige warmteprojecten in alle kernen. Biomassa wordt in dit scenario verwerkt in enkele 
grootschalige vergisters op regionale bedrijventerreinen. 

Door de ruimtelijke focus op de omgeving van EHUBts wordt energieopwekking in dit scenario 
geclusterd in de centrale corridor langs de E17 en in de omgeving van de Waaslandhaven. Over het 
algemeen zijn dit gebieden waar het landschap al redelijk aangetast is door menselijke 
ontwikkelingen, waardoor de impact op de meer waardevolle open ruimte beperkt blijft. Omdat er 
in dit gebied al tamelijk veel infrastructuur aanwezig is zullen de voorgestelde windlandschappen 
makkelijker aansluitbaar zijn en zal het eenvoudiger zijn het net uit te breiden waar nodig. Door de 
sterke invloed van de mens op de energielandschappen die voorkomen in dit scenario is er echter 
wel veel verlinting aanwezig. Hierdoor zal het moeilijker zijn de energielandschappen op korte 
termijn te realiseren. Het scenario collectief en efficiënt draagt bij tot de ambities van het Waasland 
met een opwek van 4,48 TWh. 

Tijdens de workshop op 13 juni 2022 werden enkele belangrijke bedenkingen bij dit scenario 
geformuleerd. Ten eerste werd aangegeven dat de keuze voor het plaatsen van hernieuwbare 
energie installaties voor opwek van elektriciteit (niet van warmte) nabij EHUBts ervoor kan zorgen 
dat projecten makkelijker aansluitbaar zijn, maar dat dit geen vereiste is voor het hebben van een 
efficiënt energiesysteem. Eens aangesloten op het net maakt het namelijk niet langer uit waar de 
elektriciteit opgewekt, opgeslagen en verbruikt wordt, omdat er weinig verliezen zijn door 
distributie. Ten tweede werd aangegeven dat de focus van het scenario op EHUBts juist bepaalde 
aspecten van collectiviteit in de weg kan staan. Dit heeft vooral te maken met de manier waarop het 
scenario uitgevoerd zou worden. Door het sterk richten van opwek op bedrijventerreinen zouden 
burgercoöperatieven en inwoners van de regio minder van de opbrengsten kunnen profiteren. 
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Figuur 6-2: Totaalkaart scenario 2 
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6.3 Scenario 3: Landschapsidentiteit door energie 

In het scenario landschapsidentiteit door energie worden hernieuwbare energie installaties voor 
zone en wind ingericht op plaatsen waar de landschapsidentiteit verloren is gegaan of het landschap 
verstoord is. Op deze manier wordt binnen dit scenario een nieuwe invulling en rol gegeven aan 
deze landschappen. Dit wil ook zeggen dat landschappen die vandaag waardevol zijn of een 
duidelijke identiteit hebben, gespaard blijven van energetische ontwikkelingen. De installaties 
worden in dit scenario dus gelokaliseerd in gebieden die verstoord zijn door verlinting of 
economische ontwikkelingen, zoals de omgeving van Lokeren en Zele, de relicten van de bolle akkers 
rond Sint-Niklaas en Temse, en het Serrelandschap van Kruibeke en Beveren. De bosgebieden, 
polders en het fruitlandschap blijven gespaard, met uitzondering van de polders die doorkruist 
worden door de E34. Dit wil ook zeggen dat er in dit scenario geen agrophotovoltaïcs worden 
toegepast boven fruitteelt. De opwek door zon blijft beperkt tot de geselecteerde bermen en 
restgronden. Wat betreft biomassa zullen er door landschapsherstel bijkomende reststromen 
beschikbaar komen uit het beheer.  

Door de focus op verstoorde landschappen bevinden de installaties zich voornamelijk in de 
omgeving van de stadskernen en andere grote kernen, zoals Lokeren, Zele, Temse en Kruibeke. Ook 
in dit scenario concentreren de installaties zich daardoor in de centrale corridor. In vergelijking met 
het scenario collectief en efficiënt komen er echter combinaties voor in open ruimte waar geen 
EHUBt nabij is en waar de infrastructuur minder dens is. Dit heeft tot gevolg dat niet alle installaties 
makkelijk aansluitbaar zullen zijn en dat het net versterkt en uitgebreid zal moeten worden. 
Bovendien is er door de sterke menselijke invloed op de geselecteerde landschappen veel verlinting 
en verspreide bebouwing aanwezig. Dit zal de realisatie van de installaties moeilijker maken. Het 
scenario heeft om deze reden wel heel wat potentieel om de koppeling met het realiseren van de 
bouwshift te maken.  

Het scenario landschapsidentiteit door energie draagt bij tot de ambities van het Waasland met een 
opwek van 4,53 TWh. Deze is dus vergelijkbaar aan die van het scenario collectief en efficiënt.  

Tijdens de workshop op 13 juni 2022 werd het idee om in te zetten op energie in de minder 
waardevolle landschappen goed onthaald. Dit omdat de landschappelijke impact zo beperkt blijft.  
Het idee dat energie-infrastructuur deze landschappen een nieuwe identiteit en rol kan geven en ze 
op deze manier kan versterken werd echter niet ondersteund.  
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Figuur 6-3: Totaalkaart scenario 3 
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7 Afwegingskader  
Een volgende stap in het onderzoek zal de toepassing van een afwegingskader op de geselecteerde 
zones en de scenario’s zijn. Het doel van het toepassen van een afwegingskader is niet om één van 
de drie scenario’s te kiezen, maar wel om inzicht te krijgen in welke mate de scenario’s en de 
energie&landschap-combinaties waaruit ze bestaan bijdragen tot of afbreuk doen aan het behalen 
van de ambities van het Energielandschap Waasland. Op deze manier zijn we in staat te 
onderzoeken wat wel werkt en wat niet en kunnen we de scenario’s bijschaven en een 
weloverwogen visie voor het Waasland samenstellen.
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7.1 Opbouw afwegingskader 

De opbouw van het afwegingskader volgt dat van het ambitiekader. Centraal staat de hoofdambitie: een beoordeling aan de hand van de jaarlijkse 
energieproductie en het aandeel zelfvoorziening. Daarnaast worden de scenario’s beoordeeld naar hun bijdrage aan het realiseren van de nevenambities: 
landschap, ruimte en maatschappij. Aan elk van de ambities worden hoofd- en subcriteria gekoppeld.  De meeste criteria zullen kwalitatief worden 
beoordeeld, maar enkele criteria kunnen worden becijferd, namelijk de jaarlijkse energieproductie, het aandeel zelfvoorzienendheid, energieverliezen en 
de systeemkost. Voor enkele landschaps- en ruimtecriteria zal er input geleverd worden vanuit  een quick scan milieubeoordeling. De volgende criteria en 
subcriteria zullen in kader van de afweging worden onderzocht: 

Tabel 3: Overzicht draft afwegingskader 

Ambitie Hoofdcriterium Subcriterium Beschrijving Type 
beoordeling 

Hoofdambitie 
energie 

Jaarlijkse productie van 
energie 

- Totale opwek van elektriciteit en warmte gerealiseerd 
door het energielandschap/scenario (TWh) 

Kwantitatief 

Zelfvoorziening (%) - Bijdrage van het scenario aan het invullen van de vraag 
van het Waasland (9,3 TWh non-ETS en 6,2 TWh ETS) 

Kwantitatief 

Duurzaamheid van de 
energie-installaties 

Gebruikte materialen Inschatting van de nodige hoeveelheid materialen met 
een grote milieu-impact 

Kwalitatief 

Levensduur van de gekozen 
oplossingen 

Inschatting van de termijn waarop installaties 
vervangen moeten worden 

Kwalitatief 

Nevenambitie 
landschap 

 

Bijdrage aan landschap Landschapsversterking Bijdrage aan de versterking van kenmerkende 
landschapsstructuren en structurerende elementen 
(reliëf, waterlopen, KLE’s, dijkstructuren, 
perceelsranden, evt infrastructuren), de 
open/geslotenheid en schaal van het landschap 

Kwalitatief 
(MER) 

Landschapsbeleving Bijdrage aan de leesbaarheid en samenhang van het 
landschap, visuele impact en barrièrewerking, impact 
van licht, geluid en schaduw op de beleving 

Kwalitatief 
(MER) 

Erfgoed Impact op de erfgoedwaarde van landschappen, 
dorpsgezichten en bouwkundig erfgoed 

Kwalitatief 
(MER) 



Energielandschap Waasland – Tussentijds rapport Shortlist Scenario’s 52 
 

Bijdrage aan 
klimaatadaptatie en 
ecosysteemdiensten 

Impact op verharding Inschatting van de bijkomende verharding en/of de 
gerealiseerde ontharding 

Kwantitatief 

Bijdrage aan biodiversiteit Inschatting van de impact van het scenario op 
habitatwaarde voor flora en fauna 

Kwalitatief 

Bijdrage aan ruimte voor 
water en koolstofopslag 

Inschatting van het potentieel gecreëerd voor 
waterberging en koolstofopslag 

Kwalitatief 

Versterken bodemstructuur Inschatting van de impact op de bodemstructuur en 
erosiegevoeligheid 

Kwalitatief 

Nevenambitie 
ruimte 

 

Impact op ruimtegebruik 
en functionaliteit 

Ruimte-inname Inschatting van de ruimte-inname van de installaties 
(voetafdruk van de installaties) 

Kwantitatief 

Impact op gebruikskwaliteit 
en plaatswaarde 

Impact van het scenario/energielandschap op de 
functionaliteit van de omgeving (wonen, recreatie, 
industrie, landbouw…) 

Kwalitatief 

Bijdrage aan meervoudig 
ruimtegebruik 

Inschatting van het potentieel voor meervoudig 
ruimtegebruik dat in het scenario benut wordt 

Kwalitatief 

Bijdrage aan bouwshift - Inschatting van de mate waarin het scenario 
aanknopingspunten biedt voor het vrijwaren van open 
ruimte of zelfs het uitfaseren van ongewenste 
verspreide bebouwing 

Kwalitatief 

Versterken productieve 
landschappen 

- Mate waarin het scenario de productiviteit van 
landbouwlandschappen en andere open ruimte 
vergroot 

Kwalitatief 

Aanwezigheid van EHUBTs 
met sterke link naar de 
omgeving 

- Mate waarin het scenario inzet op het uitbouwen van 
EHUBTs met sterke link naar de omgeving 

Kwalitatief 

Nevenambitie 
maatschappij 

 

Systeem-technische 
efficiëntie 

Beperken van energetische 
verliezen 

Inschatting van de hoeveelheid energie die verloren 
gaat door bv transformatie, opslag en distributie 
(transformatiestations, hoogspanningsnetten, 
warmtenetten, nieuwe gasleidingen...) 

Kwalitatief 

Nood aan versterking 
distributie infrastructuur 

Inschatting van de bijkomende infrastructuur er nodig is 
voor transformatie en distributie van energie 

Kwalitatief 

Nood aan ondersteunende 
diensten 

Inschatting van de nood aan diensten voor opslag en 
omzetting om het energiesysteem in balans te houden 

Kwalitatief 
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Flexibiliteit Flexibiliteit van het energiesysteem Kwalitatief 
Financieel-economische 
haalbaarheid 

Systeemkost Inschatting van de totale kost van de aanleg van het 
scenario/energielandschap in €/kWh. Dit komt niet 
overeen met de energieprijs voor de inwoners, maar is 
eerder een indicatie van de haalbaarheid van het 
aanleggen van alle nodige infrastructuur. 

Kwantitatief 

Maatschappelijk draagvlak Potentieel voor collectieve 
oplossingen 

Inschatting van het potentieel dat het scenario heeft 
voor het inzetten op collectieve oplossingen 
(warmtenetten, energiegemeenschappen, wind- en 
zonneprojecten van burgercoöperaties…) 

Kwalitatief 

Rechtvaardigheid  Kwalitatief 
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Het afwegingskader kan, met uitzondering van enkele criteria,  toegepast worden op de hele regio, 
maar ook op één zone.  De resultaten van de afweging worden samengevat in een evaluatieroos, 
waarin centraal de bijdrage aan de hoofdambitie vermeld wordt. Door gebruik te maken van een 
roos, en niet van een score, kan per scenario of zone in een oogopslag gevisualiseerd worden op 
welke vlakken er goed en minder goed gescoord wordt. Op basis van deze resultaten kunnen de 
scenario’s bijgeschaafd worden. Zo komt de meest wenselijke visie op het Energielandschap 
Waasland iteratief tot stand. 

 

 

Figuur 7-1: Uitwerking van het draft afwegingskader aan de hand van een evaluatieroos
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7.2 Conclusies workshop 

Tijdens de workshop op 13 juni 2022 werd het afwegingskader een eerste keer voorgesteld en 
toegepast op de drie scenario’s. Deze eerste toepassing leverde heel wat nuttige inzichten op met 
betrekking tot de interpretatie van bepaalde criteria en de manier waarop het afwegingskader 
ingevuld kan worden. Ook enkele ontbrekende criteria werden geïdentificeerd. Enkele belangrijke 
conclusies worden hieronder samengevat: 

• Sommige criteria, zoals bouwshift, kunnen nog op verschillende manieren worden 
geïnterpreteerd en behoeven verduidelijking 
De bijdrage van een scenario aan het realiseren van de bouwshift werd door de deelnemers 
op verschillende manieren geïnterpreteerd. Enerzijds kan windopwek in de open ruimte 
verdere versnippering door bebouwing tegengaan en op de lange termijn zelfs ongewenste 
verspreide bebouwing uitfaseren. Anderzijds wordt het opwekken van windenergie in de 
open ruimte door velen ervaren als bijkomende verharding of infrastructuur in de open 
ruimte, die deze verder versnippert en een bouwshift waarbij open ruimte gevrijwaard 
wordt, wordt tegengewerkt. 
 

• Veel criteria worden best beoordeeld op niveau van een energie&landschap-combinatie in 
een bepaalde zone 
Criteria rond landschap, bouwshift en ruimtegebruik worden ervaren als moeilijk te 
beoordelen op niveau van de hele regio. De landschapskenmerken en -waarde verschillen 
sterk van zone tot zone en de landschappelijke impact van energie op het landschap dus 
ook.  Vooraleer een scenario in zijn geheel beoordeeld kan worden is dus een beoordeling 
per zone nodig. 
 

• Sommige criteria zijn niet direct gelinkt aan het scenario zelf maar aan de manier waarop 
het scenario uitgevoerd wordt 
De criteria met betrekking tot maatschappelijk draagvlak (collectiviteit en rechtvaardigheid) 
worden ervaren als moeilijk te beoordelen. De link tussen het ruimtelijk scenario en de 
criteria is te indirect en de impact op de criteria hangt vooral af van de manier waarop het 
scenario wordt uitgevoerd (aandeel collectieve installaties binnen het energielandschap, 
gebruik van een omgevingsfonds, opwek voor bedrijven vs. Burgers…). Deze elementen zijn 
allemaal erg belangrijk maar kunnen moeilijk op basis van de scenario’s worden beoordeeld. 
 

• Energielandschappen worden bijna nooit als landschapsversterkend ervaren 
Bij het beoordelen van de criteria rond landschap werd er vooral gekeken naar de impact op 
het landschap. Scenario’s of energie&landschapscombinaties die geen infrastructuur 
toevoegen aan waardevolle landschappen, werden positiever beoordeeld dan scenario’s die 
wel infrastructuur toevoegen aan deze landschappen. Het toevoegen van energie-
infrastructuur aan een landschap wordt door weinig stakeholders als landschapsversterkend 
ervaren. 
 

• Enkele bijkomende criteria zijn nodig om te komen tot een volledig afwegingskader 
Enkele criteria worden gemist in het afwegingskader. Het gaat om de praktische 
uitvoerbaarheid van de voorgestelde energielandschappen, en om de juridische robuustheid 
en vergunbaarheid van de voorgestelde energielandschappen. 
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• De meeste criteria kunnen objectief beoordeeld worden door het studiebureau 

Over het algemeen voelen de stakeholders weinig nood om het afwegingskader zelf volledig 
in te vullen. De meeste criteria kunnen ofwel kwantitatief berekend worden door het 
studiebureau of tamelijk objectief worden beoordeeld (o.a. met behulp van inzichten uit de 
MER). Wel willen de stakeholders na het uitvoeren van de onderzoeken en het invullen van 
het afwegingskader inspraak hebben om bij te kunnen sturen waar nodig. 
 

• Nood aan een referentiekader 
Alvorens de afweging uit te voeren en de evaluatieroos in te vullen is het belangrijk een 
referentiekader op te maken. Het moet duidelijk zijn of de scenario’s beoordeeld worden 
ten opzichte van de huidige situatie, een status quo (referentiesituatie 2050) of een ander 
scenario, bv. het basisscenario. 
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8 Bijlagen 



Verslag Waasland: WS shortlist scenario’s   Gebundeld verslag 

 

Agenda en opzet van de workshop 
1. Deelnemers 

Ruime stakeholdergroep: 
• LOE -  lokale omgevingsexperten  
• LAB/SG – lokale administraties en besturen/stuurgroep  
• PO - projectontwikkelaars  
• PA – professionele actoren  

o PA 1 - Netbeheerders   
o PA 2 - Administraties   
o PA 3 - Middenveld   
o PA 4 - Netwerkorganisatie Energie   
o PA 5 - Gebiedsgerichte projecten   

 
2. Doelstellingen 

De doelstellingen van de workshop zijn om: 
• De actoren in te lichten over de gezette stappen om van een longlist naar een shortlist van 

drie scenario’s te gaan; 
• De gemeenschappelijke basis voor te stellen; 
• Reacties op de drie scenario’s in zijn geheel en op de verschillende 

energie&landschapscombinaties te verzamelen vanuit de expertise en gebiedskennis van de 
actoren; 

• Het draft afwegingskader voor te stellen en uit te testen voor verdere verfijning; en 
• Input verzamelen voor de locaties van drie zooms. 

3. Programma 

  DUUR  PROGRAMMA  
9u30-10u00  …  Onthaal  
10u00-10u20  20 min  Toelichting 1: Proces tot nu & doel workshop              
10u20-10u45  25 min  Toelichting 2: Opbouw scenario’s                       
10u45-10u55  10 min  Toelichting 3: Praktische opzet workshop                  
10u55-11u05  10 min  Shuffle naar tafels & koffiebreak  
11u05-11u30  25 min  Kennismaking & feedback op gemeenschappelijke basis  
11u30-12u30  60 min  Feedback op onderscheidende deel WIND van 3 scenario’s  
12u30-13u30  60 min  Lunch  
13u30-14u00  30 min  Feedback op onderscheidende deel ZON van 3 scenario’s  
14u00-14u20  20 min  Feedback op onderscheidende deel WARMTE van 3 scenario’s  
14u20-14u25  5 min  Individuele voorbereiding zooms  
14u25-14u35  10 min  Shuffle groepen & koffiebreak  
14u35-14u50  15 min  Bespreking zooms in nieuwe groepen  
14u50-15u50  60 min  Toepassing draft afwegingskader  
15u50-16u00  15 min  Plenaire terugkoppeling zooms & vooruitblik actieprogramma  
16u00-17u00  60 min  Netwerkreceptie  
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Verslag 
WS Deel 1: Kennismaking & feedback op gemeenschappelijke basis 
 

Vragen bij de gemeenschappelijke basis 
• Interessante kaart, heel overzichtelijk 
• Riothermie waar er geen potentie is voor warmtenet? Deze dicht bij Temse is 

mogelijk een foutje, want die staat op de hoogspanningslijn (moeten we nakijken). 
In Tielrode en Temse staat het net naast de kern.  

o Antwoord: Potentieel is gekoppeld aan grote collectoren of RWZI, mogelijks 
daardoor. Het icoontje geeft de bron aan, dit geval riothermie, niet de 
potentie voor het warmtenet.  

• Waar komt de warmtescore vandaan? 
o Verschillende redenen waarom kernen een bepaalde score hebben:  

 Warmtevraagdichtheid 
 Aanwezigheid van, aantallen van, groot verbruikers 
 Nabijheid van een EHUBt 

o Nog niet gekoppeld aan een bron. Er zijn verschillende bronnen nodig om 
een warmtenet te voeden.  

• Is potentieelstudie van Aquafin mbt riothermie meegenomen?  
o Nog geen overleg met Aquafin gebeurd, kan nog op basis van vragen deze 

workshop en kaart die ze recent opmaakten.  
• Temse: zonneparken bij steenbakkerij. Nemen we dit nu al mee?  

o Ja, algemeen, specifieke projecten kunnen in de fase van het actieplan (in 
september). Studie van Cordeel over potentie van putten voor 
energieopslag. Nog met hen samen zitten. 

• Zijn alle technologieën realistisch en afgetoetst?  
o Riothermie: ja, maar hangt af van het volume. Warmte is er altijd. 

Rivieren: er is voldoende volume, maar soms minder warmte. Hier spelen 
verdeelvraagstukken, zeker indien iedereen warmte wil uithalen (cfr. 
warmtepompen). We plannen wel nog een nieuwe studie specifieke rond 
aquathermie. 

• Wat met burgers? Aansluiten op het warmtenet ipv warmtepompen?  
o Aanvankelijk grote warmtevragers bij uitrol warmtenet. Op wijkniveau kan 

dat wel al mogelijkheden bieden. VVSG: aansluitpremier om aan te sluiten 
op het warmtenet, burgercoöperaties werken hier ook aan. 

• Wat is het verschil tussen bolle akkers en windakkers?  
o Bolle akkers beschouwen we als waardevoller 
o Opmerking dat op veel vlakken ook bolle akkers niet echt veel 

landschappelijke waarde meer hebben 
• Is geothermie bekeken?  

o Ondiepe geothermie is meegenomen als warmtebron, maar op individueel 
niveau 

o Diepe geothermie is niet aan de orde in Oost-Vlaanderen  
• Hoe bekijken we de 15 TWh volledige vraag? We springen maar met 1 scenario ver 

genoeg?  
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o We moeten niet de volledig 15 TWh invullen met wat wordt opgewekt op 
regionaal niveau, er is ook opwek lokaal (meer gebouwgebonden), 
bovenregionaal (windturbines op zee, kerncentrales, …) en een 
besparingsslag te slaan – het hangt er van af tov welke cijfers we uitzetten 
om te bepalen of we de doelstellingen halen (zie hoofdambitie “streven naar 
zelfvoorzienendheid) 

• Waarom is het interessant om deze batterijen en seizoensopslag capaciteit te gaan 
berekenen?  

o Niet zo relevant? Op dit moment zwaar overroepen en niet nodig? 
o Anderzijds dragen die bij tot zelfvoorzienendheid en is de prijs (en 

afschrijving) van investeringen in opslag af te wegen tov de prijs van energie 
invoer (vooral dan in tijden waarin energie schaarser is) 

• Zijn gegevens ivm. bestaande zon op dak meegenomen? 
o Moet nagekeken worden 

 
Bedenkingen bij de gemeenschappelijke basis 

• Ehubt: draagvlak bij bevolking? Risico dat de energie op het bedrijventerrein blijft. 
• Plannen voor extra gasleiding bij gasleiding Zele. 
• Gasleidingen ontbreken. Carpoolparking Bokslaar. 
• Veel restricties op industriegebieden (veiligheid, hoogspanningsleidingen), vooral 

regionale BT. Opvullen van blauwe vlakken zal in realiteit moeilijk zijn à opwek 
allicht overschat. 

• Heel veel hoogspanningsleidingen industrie Temse à veel restricties voor wind op 
industriegebied. Potentieel zal een overschatting zijn. Haven heeft brede lanen dus 
hier kan meer. 

• Vijver in Zele staat ingetekend voor aquathermie. Hier zijn ook al vragen voor 
floating pv. 

• Stilstaand water voor aquathermie is misschien minder realistisch. 
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WS DEEL 2: Feedback op onderscheidende onderdelen van de 3 scenario’s 
 

1. Wind in het collectief en efficiënt scenario 
 

Algemene feedback op scenario 
• Collectief efficiënt: sommig potentieel wordt gemist door focus op nabijheid 

EBUBt’s. Dit is niet noodzakelijk voor systeemefficiëntie 
• Veel zone’s aangeduid waar nu niks mogelijk is owv lintbebouwing 
• Overstromingsgevoelig gebied (+Nieuw getijdegebied Elversele-Hamme )- mensen 

gaan zich moeten verplaatsen naar hogerop, dit beïnvloedt het potentieel en de 
beschikbare ruimte (mensen gaan zich elders moeten vestigen waardoor 
bebouwing hier op langere termijn zal verdwijnen) 

• Veel wind in open ruimte  geen beleidshandvaten om turbines vergund te krijgen, 
visie niet realiseerbaar? Dit is een belangrijk aandachtspunt.  

o instrumenten zoals RUPs komen in actieprogramma 
 

Overzicht input per energielandschap 
E 17 (Zuidwesten en Oosten van Sint-Niklaas, bolle akkers) 

• Windbeleid van Temse: 500 meter afstand van WT tot woning (i.p.v. 250 meter) 
• Kaart: buffer van 250 meter van linten en kernen, zwarte snippers zijn verspreide 

bebouwingen 
• Vanuit Temse lijkt dit niet realistisch. Temse wil op meer dan alleen WT inzetten. 

Vanuit de inwoners zal er veel tegenwind komen. Temse wil meer focussen op 
warmte en PV >< Laaghangend fruit is al geplukt, er moeten er nog bijkomen om de 
doelstellingen te behalen. 

• Restricties niet enkel tov bebouwing, maar ook natuur, erfgoed, ….  
• Moet nog politiek doorsproken worden, de bevoegde schepen zou mee moeten 

zijn, maar het volledige schepencollege moet betrokken worden. 
• WT staan ten noorden van de kernen Tielrode en Elversele, dus is minder hinder 

dan als ze ten zuiden zouden staan. Open ruimte tot aan de E17, er ligt nu al een 
hoogspanningslijn. 

• Clusters van WT i.p.v. op een rij is er nu al in Wallonië.  
• Koppelen aan een bedrijventerrein is eenvoudiger voor mensen om te aanvaarden. 

WT past bij de industrie.  
• Draagvlak is cruciaal, koppelen aan autostrade wordt makkelijker aanvaard. Ook 

bedrijventerrein.  
• Op bedrijventerreinen zijn er ook al veel hoogspanningslijnen, waar je een afstand 

van moet bewaren. Dus windakkers daarrond realistisch. 
• Bolle akkers structuren accentueren is bij de haren gegrepen. Bij de Roomakker is er 

al een actiecomité, maar die zijn wel pro-klimaat. Mogelijk impact van het 
natuurgebied (vogels en vleermuizen). 

• Bolle akkers zie je minder, landschap is minder uitgesproken. Actiecomités gaan hier 
niet in mee gaan. 

• Is een plus, maar geen kapstok. In de praktijk gaan die misschien net niet op de 
juiste plek komen om de bolle akkers te benadrukken. 
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• Radiobaken: no go van 3 km, dan nog andere restricties er verder rond. Dit wordt 
uitgefaseerd, enkel oude vliegtuigen hebben dit nog nodig. Uitfasering wordt wel 
ook telkens uitgesteld. 

• Bestaande windturbines langs de E17 ontbreken (Kruibeke) 
• Onderbreking langs de E17 tussen Lokeren en Sint-Niklaas onderzoeken. Gemist 

potentieel? 
 

Zele en Hamme: 
• Omcirkelde zone, onder Sint-Anna, boven Huivelde. Te dicht bij de woonkern. Er 

lopen nu al hoogspanningsleidingen door de woonkern. De woonkern kan je niet 
opschuiven, verspreide bebouwing misschien wel.  

• Nog geen rekening met geluidshinder, kan niet op regionale schaal. Hangt te veel af 
van verschillende factoren. 

• Boven Huivelde en Zogge kan wel.  
• Kan wel in een latere fase, wanneer mensen er al meer aan gewoon zijn. 
• Je moet telkens heel goed uitleggen aan de bevolking waarom je WT ergens zet. Je 

mag geen rekening houden met protest, want die is er altijd. 
• Beter kijken naar warmte dan WT, mogelijk vervangt de ene installatie de andere. 
• Zone ten zuiden van kern Zele: goed dat hier af gebleven wordt. 
• In Zele aanvraag van Aspiravi geweigerd aan E19 
• Sommige zones zijn echt dicht bebouwd met veel linten, niet haalbaar 

 
Zele-Lokeren 

• Omgeving industriepark Lokeren: landschap toch al om zeep. Geen directe 
bezwaren om in deze zone WT te plaatsen. Op BT nu volgens RUP niet mogelijk. 

• Inrichting Durme-Meersen Zele door ANB (sigmaplan): conflict met kaart wind! RUP 
wordt opgemaakt. 
 

Lokeren-Oost 
• Meer potentie in de cirkel. Open ruimte, geen bebouwing. Er is al een spoorlijn. Ook 

dicht bij industrieterrein van Lokeren, ook hoogspanningslijn. 
• Kruisje op de kaart (ter hoogte van de maretak) is de mopsvliegmuis, daar kan geen 

WT komen. Oud vliegveld is geen probleem, wordt niet meer gebruikt.  
• Zone dicht bij Lokeren, daar ga je er een paar kunnen zetten. Misschien 2?  
• Zone over spoorweg is kansrijker, zie verder, ander scenario. 
• Waarom niet langs E17? RUP van de Durmevallei, er zijn vogels en natuur. Zal 

moeilijk zijn.  
 

Noordelijke Zandrugbossen 
• Hier niet meegenomen: gemiste kans om windturbines langs de E34 te plaatsen 

 
Serrelandschap Beveren-Kruibeke 

• landschappelijk aangetast gebied waar nu wind in gezet wordt, dus dat wordt op 
zich positief ervaren, maar er zijn een aantal problemen 

o Deze zone is niet geschikt omdat er te veel woningen zijn!  
o In de praktijk zeer onrealistisch 
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• Zone rond Barbierbeek gevrijwaard – positief 
• Vandaag ook al redelijk wat aanvragen geweest in die zone 
• Koppeling met serres?  
• Bevraging vanuit Fluvius geweest 

o Serres zijn niet rendabel als ze alles elektrisch moeten 
invullen 

o Vandaag probleem met hoge energieprijzen (serres 
die leeg staan) 

• Windturbine zetten bij een tuinbouwbedrijf om lokaal energie op te wekken? 
• ! principe van rechtstreeks verbruiken van opgewekte stroom (van bv een 

windturbine) omzeilt het betalen van netkosten maar íemand betaalt de netkosten. 
Eigenlijk dan onrechtvaardig  vooral voor diegene die geen PV of wind kúnnen 
zetten. Dus weinig zin om midschalige windturbines te zetten louter en alleen 
omwille van beter verdienmodel.  

• Midschalige windturbines hebben geen positieve duurzaamheidsbalans: energie 
nodig om ze te bouwen, uitbaten en afbreken/recycleren weegt niet op tov de CO2 
arme energie die ze opwekken. Dan beter grote windturbines   

• Meeste tuinbouwers zullen op termijn overschakelen van WKK naar een andere 
oplossing. Welke? Oplossing zal op lange termijn nog gevonden moeten worden 

• Aanvraag geweest recent in Sint-Gillis Waas van een tuinbouwer om windturbines 
te plaatsen (2) – daarmee zou hij 80% van zijn vraag kunnen dekken 

• Conclusie – zeker koppeling met serres mogelijk, maar landschappelijk of qua 
restricties moeilijker. 

 
Scheldepolders 

• Bepaalde zones wel beperkt door vogelrichtlijnen, mogelijks dit in de basislaag ook 
wel gaan differentiëren 

o Ook te bekijken dat we voor deze laag ook niet te dicht bij woonkernen 
staan?  

o Voorbeeld Blokkersdijk – heel wat windturbine aanvragen, maar vaak 
geblokkeerd door vogelrichtlijnen 

• Wat met natuurcompensatiegebied vanuit de haven? Dit zal ook een stuk in de 
Arenbergpolder zijn? 

• Wat met de bruine kiekendief – vragen over wetenschappelijke onderbouwing van 
onverenigbaarheid van deze vogel met windturbines – is dat wel zo? 

Blijkt uit studies dat  hoe hoger de windturbines hoe minder problemen voor de Bruine 
Kiekendief.  

• Input Fluvius 
o Rond E34 geen enkel probleem voor het net 
o Zone naast en vooral ten noorden Waaslandhaven, daar is het net al redelijk 

verzadigd, dus daar mogelijks wel nood aan bijkomende transformatie 
stations, maar indien in grote clusters weegt de investering wel op tegen de 
hoeveelheid opgewekte energie 

• Identiteit polders versterken mbv windturbine te zetten als clusters binnen een 
polder, omzoomt door polderdijken wordt niet gevat – hoe kan dat?  

• Moet Nederland niet zich akkoord verklaren met deze windturbines? 
o Grensoverleg zal zeker nodig zijn! 
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• Nu een heel stuk van de polders verdwenen door haven, door windturbines te 
plaatsen hebben we een extra argument om de opmars van de haven tegen te 
houden?  

o Probleem er is vandaag zo weinig polder over, uniek en historisch karakter 
proberen te behouden, dus geen windturbines  

o Is dit zo? Anderen vinden niets meer authenthiek aan deze polders en zien 
geen ‘aantasting door windturbines’ – polders waren altijd al mens 
gemaakte productie eenheden… 

• Meeste logica rond de E34 en het bedrijventerrein 
o 2e lijn rond E34 daarvoor zijn al aanvragen geweest, tegenargument is de 

kiekendief, vergunning tegengehouden door Beveren 
• Algemeen geldend principe vandaag (bepaalde gemeenten) we blijven weg ten 

noorden van de E34.  
• Donk: moeilijk verhaal – klein gesloten landschap  

o KMWT – heeft geen zin (Wase Wind), beter meteen inzetten op grote 
windturbines 

• Vraag om windzone verder uit te breiden langs E34 (richting Westen), Nu zone met 
ankerplaats probleem (is dit effectief een harde restrictie?). Ten zuiden van de E34 
geen beperkingen, maar vanwege bestaande bebouwing moeilijk.  

• Koningsdijk op de grens met Nederland, kunnen hier windturbines op komen?  – 
zien we dit als een aanknopingspunt?  

o Mogelijks aanknopingspunt – maar ligt niet in lijn met onze huidige filosofie. 
Immers de grens is niet landschappelijk structurerend – de polders met hun 
dijken wel en die lopen door over de grens. 

• Wat met samenwerking met Nederland om turbines te plaatsen in Zeeland? 
Vandaag is daar zeker geen sterke netinfrastructuur aanwezig dus dat is zeker een 
probleem, kan aangelegd worden, maar vraagt wel wat extra infrastructuur 
investeringen 

• ECA project ook aan te duiden op kaart!  
 
Waaslandhaven 

• Zwijndrecht – er komen sterke geluidsbermen om Zwijndrecht te vrijwaren van 
geluidsoveralst ikv  Oosterweelverbinding. Extra windturbines ten zuiden van die 
bermen doet die oplossing te niet! 

• Wat met windturbines in de haven? Zeker geen verdubbeling van het vermogen 
meer mogelijk, maar nog een tiental bij kan wel. mogelijks met repowering ook wel 
interessant om vermogen te verhogen 

• Opportuniteit met sluiten van de kerncentrales en de aanwezige infrastructuur 
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2. Wind in het productief landschapsscenario 
 

Algemene feedback op scenario 
• 2050 te dichtbij om het realiseerbaar te maken - verspreide bebouwing gaat niet 

weg zijn. 
• Buffer rond kernen zou nog uit de zones moeten geknipt worden – is niet overal 

geklipt!! 

Overzicht input per energielandschap 
E 17 (Zuidwesten en Oosten van Sint-Niklaas, bolle akkers) 

• Temse: zone oost, bolle akkers stopt rond de hoogspanningsleiding, maar kan nog 
uitgebreid worden. Je kan daar nog wel uitbreiden. Kijken naar lopende projecten 
van de projectontwikkelaars. Nog bilaterales met de projectontwikkelaars? 

 
Cuestarug 

• Strenge vogelrichtlijnen? 
• Daar zou men nog meer windturbines willen zien 
• Twee opties: WT in bestaand bos, dan moet je kappen en compenseren. Ofwel 

versnipperde landbouwpercelen omgeven door bos, aangrijpen voor wind en bos 
ontwikkeling. 

• Zijn er voorbeelden in buitenland? In Wallonië, In Duitsland zijn er voorbeelden, 
zowel loof- als naaldbossen. 

• Versnipperde eigenaarschap zal het moeilijker maken.  
• Momenteel projecten waarbij naaldbossen omvormen naar loofbossen die 

ecologisch interessanter zijn. Niet de bedoeling om er WT te zetten omdat het 
naaldbos momenteel niet zo ecologisch interessant is. Als de biodiversiteit 
verbetert, gaan ze de WT misschien moeten stilleggen voor een periode. Kan het 
financieel dan nog? 

• Hangt af van welke termijn je bekijkt. In geval wind en bosontwikkeling eerder jonge 
bossen. Pas tegen 2040-2050 zullen ze al volwassen beginnen worden, en effectief 
bos vormen. 

• E17 loopt ook door het bos, dat is aanknopingspunt. 
• Hoe staat met technologische evolutie? Technologie WT wordt continue verfijnd, 

ook voor vogels en vleermuizen. WT worden ook hoger, dus meer vogels vliegen 
eronder. Hangt af van de vogels, andere vogels vliegen hoger. 

• De Ster en Puytvoet 
o Gemeente wil integraal multi functioneel bos maken. Verhaal naar de 

bevolking mag niet zijn dat het een inferieur bos is. Dat windbos uniek is in 
het Waasland, kan ook communicatief interessant zijn. Beleving van het bos 
is goed, biodiversiteit is goed… het verhaal is heel belangrijk. 

o Ook proces rond Westakkers, kan meegenomen worden. 
• Moeilijk om in te planten in Eekhoekbos. 
• Ten noorden van de E17 is er wel een mogelijkheid. 

 
Zele-Lokeren 
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Lokeren-Oost 
• Geen bebouwing in dit gedeel, enkel akkerland die ecologisch niet zo waardevol is. 

Boven spoorweg, ver van de Moervaartvallei.  
• Open ruimte innemen is moeilijk in het Vlaams kader. Wel hoogspannings-leiding, 

maar is misschien niet voldoende. 
• Weinig potentieel op vlak van netaansluiting. Je kan ook priotiseren: eerste fase of 

latere fase. 
• Gebied rond vliegveld is niet meegenomen, enkel cluster van 3 die nog kon. Zie 

eerder. 
 
Noordelijke Zandrugbossen 

• Deze locatie is zeker uitermate geschikt voor wind, vandaag ook al aantal aanvragen 
en geen reden om deze te weigeren 

• Niet enkel aan expressweg, maar ook in clusters daar rond 
• Wullebos en Heidebos, daar wordt nu naar gekeken om wind in te leggen en wordt 

gezien als een goede zone om wind in te ontwikkelen  
• Windbossen: Mopsvleermuis houdt vergunning tegen. Visie en afstemming met 

ANB is nodig 
• Algemeen principe van fonds? Kan draagvlak versterken. nog geen juridisch 

instrumentarium. Financiële last opleggen kan wel al. Return moet in de omgeving 
van het project terecht komen 

• Verbruik en afvoer van energie zal moeilijker zijn in dit scenario. Net zal versterkt 
moeten worden - deze plek is een einde van het net. Er kan niet veel meer bij op dit 
moment. 

• Hoeveel turbines nodig om een kabel te trekken??  is rendabel vanaf turbines. 
• Veel zon al aanwezig, installaties moeten soms uitschakelen  
• Pogingen windontwikkeling mislukt owv weerstand van bewoners (10 jaar geleden). 
• Landschap: windturbines in de lege zone’s  van het dambordpatroon zetten? En niet 

op de perceelsranden 
• Wat met recreatiezone: recreatiegebied op het gewestplan. Weekendverblijven?  

problematisch, maar energie kan hefboom zijn voor betere ruimtelijke invulling. 
• Landschappelijk waardevol agrarisch gebied - momenteel onmogelijk om 

windturbines te plaatsen.  
• Ook probleem om leidingen te trekken in bosgebied, hiervoor is een aparte 

vergunning nodig 
• Bosomvorming is nu vooral bezig in bosgebied ten noorden van E34 – indien we hier 

willen integreren is snel actie nodig! 
• Realisatie in bos is misschien te omslachtig? Maar winst WT elders kan wel gebruikt 

worden als financiële hefboom voor natuurontwikkeling. Zeker bos niet volledig 
volleggen. Kleinere zone innemen voor energie en andere bossen dan herstellen tot 
aangenaam bos zonder wind. 

• Windbos: met veel natuurzaken rekening houden, niet onderschatten! Vogels, 
Vleermuizen… 

• Impact bosversterking op landbouw 
• Bewoning in Nederland meenemen in restricties waar deze nabij zijn. 
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Scheldepolders 
• Windpark in de Rode Moer polder – 5 jaar geleden nooit, maar nu moet dat daar 

eventueel kunnen 
• Redelijk veel beschermde plekken rond – maar op zich Rode Moer polder is een 

mogelijkheid 
• Melselepolder ook wind in plaatsen – uitbreiden van zone langsheen de E34, zou 

toch ook zeker mogelijk moeten zijn!  
• Zone is onderzoicht geweest en in het beste geval kan je er 3  windturbines kwijt, 

vanwege geluid en landschappelijk niet gewenst echter geen focus voor 
ontwikkeling 

Fruitlandschap Beveren-Sint Gillis Waas 
• Middelgrote windturbines op ritmiek van de tuinbedrijven 
• Op dit moment altijd 1 landbouwer die een turbine wil zetten, dat is de enige 

dynamiek die er op dit moment is 
• Vraag – wat is de bedoeling? Laten we het over aan landbouwers en ontwikkelaars 

of willen we dit zelf structureren?  
o Discussie speelt op verschillende niveaus, beide kunnen, maar duidelijke 

wens rond tafel om bepaalde structuur aan te brengen landschappelijk. 
• Agrovoltaïcs komt terug in het productief landschap scenario (komt al naar boven 

rond de tafel in de discussie rond wind) 
• Niet zinvol om middelgrote windturbines te zetten 

o Middenschalige WT hebben dezelfde impact dan grote, maar minder 
opbrengst.  

o Als de grote niet vergund geraken, kan je misschien wel middenschalige 
zetten. 

• Voorbeeld Vertenten – 450 kW, 40 m hoog, in dat geval wel een goede zaak voor 
het bedrijf, maar geeft toch relatief veel hinder. 

• Probleem = vrees voor landschappelijke verrommeling bij het plaatsen van grote 
windturbines in die zones  

• Milieuimpact van windturbines op groterer of kleinere hoogte? Geen verschil op 
grote of kleinere hoogte. Grotere windturbines geven ook veel rustigere 
slagschaduw. Grootste problematiek blijft geluid. Nieuwe turbines maken qua 
geluid gelijkaardig lawaai aan 2 MW turbines van vroeger. Dus er is wel een 
positieve evolutie 

• Absoluut de vraag om weg te blijven van kleine en middelgrote windturbines, deze 
zijn ook niet leverbaar op dit moment. 

• In Sint-Gillis Waas wordt al redelijk wat opgewekt door 4 windturbines?  
o Waarom nog nood aan extra wind?  
o Antwoord: we bekijken de energie opwek-verbuik regionaal 

• Er staan nu al kleine bij de landbouwers.  
• Fruitteelt heeft veel koeling nodig. Beter een paar grote in energiegemeenschap en 

delen dan de opbrengst. 
• Zowel economisch als qua hinder zijn grotere interessanter. 
• Middenschalige zijn 75 meter, is nog steeds visueel. Opbrengst van nog kleinere van 

10 à 15 meter hebben een beperkte opbrengst. 
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• Fruittelers hebben misschien eerder nood aan PV.  
• Sint-Gillis heeft een beleidskader om geen WT boven de E34 te zetten. Misschien 

logischer ten zuiden van de E34. 
• Wel goede zone als we moeten uitbreiden om de doelstellingen te behalen.  
• Fruit is ook landbouw. Kan ook veranderen tegen 2050: graan i.p.v. fruitbomen  
• Conclusie bij de windzone van de fruitteelt vooral voorkeur voor agrovoltaïcs en niet 

voor wind op deze locatie 
 
Links van Sint-Pauwels/Gouden Leeuw? 

• Open ruimte 
• Moet nog bekeken worden  
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3. Wind in het landschapsidentiteit door energiescenario 

 
Algemene feedback op scenario 
Overzicht input per energielandschap 
Zele-Lokeren 

• Cirkel niet (zie aanduiding op plan) 
• Wel in Zwaarveld in Hamme, minder verspreide bebouwing. 

Lokeren-Oost 
• Waarom is moervaartvallei heilig? Andere windclusters komen er wel dichtbij en 

gaan hier een impact op hebben.   
o Moervaart heeft weldegelijk ene belangrijke en leesbare landschappelijke 

identiteit 
Lokeren-West 

• Beken west-oost, verlinting idem 
• Weinig aanknopingspunten, misschien hoogspanning 
• Dicht bij Lochristi en serres 
• Als het windtechnisch kan en als het voldoet aan de normen, moet je er rekening 

mee houden. Kan aansluiten op het noorden van Lokeren. 
• In de zone aan bedrijventerrein Zele is spanning al heel hoog want er zijn al veel 

ontwikkelingen geweest.   
• Industrie tussen lokeren en Doorslaar 
• VLM Ruilverkaveling ifv landbouwontwikkeling in rekening brengen? Project is 

afgerond.  
• Windzone Lokeren sluit niet aan bij verbruik, niet bij lijnen - geen goed idee. 
• Nieuwe leidingen zullen sowieso moeten 
• Wanneer bestaande WT vervangen moeten worden zal ook nieuwe kabel gelegd 

moeten worden. Net heeft een kost. Is economisch belangrijk. Langere kabels zijn 
duurder. Grotere vermogens aansluiten is dus goedkoper. Degene die kabel legt 
moet kost betalen, de rest kan dan gewoon aansluiten. Is een belangrijk issue voor 
ontwikkelaars! Kan de POV hier iets aan doen??? 

• Kabel aanleggen apart vergunningsproject.  
• Potenties fluvius: station in Lokeren, Kruiswinkel (Eliapost) 
• Gemakkelijker langs lijninfrastructuren om net uit te breiden. Nu is het overal een 

issue.  
• Opslag is heel duur (batterijen, waterstof). Verliezen, dure installaties, dubbele 

distributiekost. (naar batterij en uit batterij).  energiedelen is te moeilijk. 
• Omsingeling Lokeren? Waarom weer niks langs de autostrade? Gaat moeilijk zijn 

om dit verkocht te krijgen. Bewoning in windcluster wordt omsingeld! 
• Toch ook lijninfrastructuren beter onderzoeken?  

 
Fruitlandschap Beveren-Sint Gillis Waas 

• Is het mogelijk om door windturbines te plaatsen een stuk identiteit terug te geven 
aan het landschap?  

o Variërende opvattingen: van “nee” tot “Te proberen” over “Turbines 
verrijken het landschap” – “dat vindt men niet” 
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o Principieel wordt dit scenario wel gesmaakt  
o Maar is wel een logische keuze om te kiezen voor zones waar het landschap 

al meer verrommeld is om daar dan in te zetten op windturbines  
• Vrees voor omsingeling van Beveren, dat is problematisch… 
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4. Algemene bedenkingen rond wind 
 

• Bedrijventerreinen uitbreiden met windturbines rondom zou wel nog een goede 
optie zijn, dat vindt men op dit moment weinig terug in de scenario’s  

• Sint-Gillis Waas heeft een vraag gekregen om in het midden van een 
bedrijventerrein een windturbine te plaatsen. Vooral problematiek met de 
omliggende bedrijven 

• Spoorlijn – komt deze niet in aanmerking voor wind langs lijninfrastructuur?  
o Dit ook gebruiken als infra?  
o Toch wel vraag vanuit de tafel om dit mee te nemen als een structurerend 

element 
• Radarbaken nog als element?  

o Nee niet meegenomen in scenario, is immers voor op projectniveau. 
Bovendien is de afgelopen jaren al veel evolutie geweest in windturbines 
versus radardetectie – dat kan misschien hier en later ook nog dus geen 
reden om uit te sluiten door radar zone 

• Windturbines rond Sint-Niklaas?  
o Geen mogelijkheden om daar toch verder in te zetten op wind?  
o Ooit is er een vergunning geweest rond de parking in Sint-Niklaas  
o Mogelijkheden om toch op grondgebied Sint-Niklaas iets van windturbines 

te plaatsen! 
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5. Zon algemeen 
 

PV op fruitteelt  
• Rendement, onderhoud? Lijkt economisch nog niet rendabel 
• Als het financieel interessant is, gaan de boeren zelf de stap zetten. 
• Kan wel win-win zijn als bescherming voor de gewassen? 

Lijkt niet prioritair 
• Bedenking is landschappelijk. Landschappelijke impact moet in verhouding staan 

met de opbrengst. Wat zijn de cijfers achter de berekening? 
• Hoeveel is er nodig om de doelstellingen te behalen? Met Wind en PV op 

landbouwbedrijven. Is het dan nog nodig? 
• Fruitteelt is geen belangrijke identiteit,maar er is wel een toeristische route in Sint-

Gillis Waas. Vooral productie gericht. Nog niet echt identiteit maar komt wel op nu.  
• Fruittelers leggen nu ook bepaalde constructies aan om boomgaarden te 

overkappen – mogelijkheid om hierover zonnepanelen te leggen ipv te werken met 
tentzeilen?  

• Koppeling fruitteelt agrivoltaics is soms problematisch, want fruitteelt is vaak 
tijdelijk (5-10 jaar levensduur bomen), vaak worden deze zones flexibel ingevuld 

• Keuze om dit ook over andere gewassen te plaatsen? 
• Fruitteelt – dubbel verhaal, zowel focus op zon en energieproductie en ook geven 

van schaduw + bescherming van de agrivoltaics 
• Zeker voorkeur om dit grootschaliger uit te rollen  
• Debat of dit landschappelijk past combinatie zon + landbouw 

o Combinatie met hagen voor landschappelijke inpassing APV? 
• Analogie wordt getrokken met serrecomplexen, deze geven ook bepaalde 

landschappelijke vervuiling 
• PV en wind als combinatie is stabieler, om het uit te middelen. 
• Nu worden al netten gebruikt om de gewassen te beschermen, dat is ook visueel 

niet mooi. Dan beter PV. 
• Als de PV zorgt voor productiedaling fruitteelt, zal het er niet doorkomen. Niet de 

bedoeling om er zonnevelden van te maken. 
• Als PV zorgt voor een extra stabiele inkomstenstroom, is dat ook interessant voor 

de teler. De teelt moet wel de hoofd economische activiteit blijven. 
• Agrivoltaïcs in de polder? – is dit gewenst? Eigenlijk is fruitteelt of tulpenteelt niet 

gewenst in de polder, als het er dan toch is, waarom dan geen agrivoltaïcs over 
plaatsen?  

o Infrastructuur aanwezig in de polder? Naast technisch ook zeker een 
economische afweging!  

 
Bermen 

• Niet logisch om te koppelen, minder visueel. 
• Potentie maar een verwacht percentage uit te voeren. Niet koppelen aan wind: als 

PV niet mogelijk is, maar wind wel, moet dat kunnen. 
• Geluidsmuren: opletten met verblinding. 
• Vrasene: heraanleg van de snelweg tegen 2030. Keuze gemaakt voor ecologische 

bermen, geen PV. 
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• Combinatie is mogelijk tussen ecologische bermen en PV. Bij Infrabel is meer 
mogelijk omdat hun energieverbruik hoger is. 

• Talud, oplopende berm van E17 Waasmunster staat nu niet op vanuit restrictie: 
minieme biologische waarde.  

• N64 naar Dendermonde: nu gaan ze daar fietspaden leggen, geen PV op bermen of 
geluidsmuren. Beter kijken naar grotere autostrades. 

• PV op bermen zijn evenwaardig dan die op daken. Niet de bermen van de kleinere 
wegen. 

• In Hamme liggen nog geen PV op 30% van de daken van het industriegebied. 
• Eerst daken en gevels, dan pas bermen. 
• Fietssnelwegen overdekken met PV? Zelfs in de bestrating is het mogelijk.  
• Ook treinsporen overkappen is mogelijkheid, in Antwerpen bestaat dit al. 
• Parking Waasland Shopping: zijn ze aan het overdekken. Daar geen PV? 

De extra kost om het te overdekken, moet je mee rekenen.  
• PV op bermen  onderzoeken waar de taluds zijn 
• Berm N403 bestaat niet, randen van de weg in prive-eigendom 
• Nieuw getijdegebied Elversele-Hamme: minder potentieel voor zon? Dijk wordt 

doorbroken en gebied zal 2X/dag overstromen -> interessant voor getijdenwerking? 
• Afrittencomplex van Lokeren-Zele: een van de weinige bosjes daar te behouden als 

bos.- schrappen voor zon! 
• Afrit sint-niklaas heeft ook ruimte, maar opletten met natuurwaarde 
• Mogelijk tip voor proefveld voor zonnewegen – op- en afrit richting de 

Liefkenshoektunnel  
 
Andere restgronden (ontginningsputten en stortplaatsen) 

• De meeste stortplaatsen hebben al een functie. 
• Stortplaatsen bebossen? Vooral wanneer je kan verbinden met andere bossen, als 

dat niet mogelijk is dan PV.  
• Ontginningsput bij Lokeren zit in RUP Durmevallei en wordt natuurgebied. 
• Klaverblad onder Sint-Niklaas is opportuniteit.  
• Asbeststort in Sint-Niklaas SVK: er staat veel te gebeuren. 
• Plassen voor waterkracht - niet voor zon 
• Argix restgronden rond Zwijndrecht – hebben nu een bepaalde natuurwaarde, 

putten worden systematisch gevuld 
• Restgrond Doeldok = natuurcompensatiegebied!  
• Restgronden hebben vandaag vaak een andere invulling dus zeker te bekijken 

alvorens deze effectief worden ingetekend!  
 
PV in bosranden 

• overgang tussen landbouw en natuur: eerder inzetten op zoomvegetatie dan op PV  
 
PV gekoppeld aan windturbines 

• PV rond de WT: aantal projecten in W-Vl en Wallonië. 
• Koppeling kan, maar lijkt geen gigantische winst. Je kan wel wat balanceren. De 

infrastructuur ligt er al, dus ook interessant. 
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• Koppeling van wind met zon: zon op de sokkels. Groene inkleding niet altijd 
geschikt. Gaat nooit om grote oppervlaktes. Opp kraanplaatsen zal beperkt worden 
tot 625m2 verharding. Nu is dit soms 50*20 m. Oppervlakte moet vrij blijven voor 
interventies. Misschien bij oudere turbines wel deel innemen? Sokkel zelf 20m2. 
Risico’s door ijs. 
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6. Warmte algemeen 
 

Warmtenetten 
• Koppeling warmte en kernen is heel relevant, focus is goed. 
• Moeilijkheid is match tussen warmtebron en warmtevraag. Bij nieuwbouw is het 

makkelijker dan bestaande omgeving. 
• Waarom geen warmte in Hamme? 
• Vraag: toekomstige vraag?  omzettingsfactor warmte uit gas vs elektriciteit.  

 
 
Zonnespiegels 

• Zonnespiegels, technische problemen: tot 400 graden en dan gaat de zon onder en 
ga je naar 50 graden. Plus veel warmte in zomer wanneer je geen warmte nodig 
hebt. Behalve productie processen. 

• Zonnespiegels eerder voor grote proceswarmte, bedrijventerreinen. 
• Weinig geloof in deze technologie zeker als bron voor een warmtenet 
• Niet geschikt als invulling van residentiële warmtevraag  
• Weinig geloof in deze technologie zeker als bron voor een warmtenet 
• Niet geschikt als invulling van residentiële warmtevraag  
• Impact van zonnespiegels op vogels?  voorzichtiger lanceren.  
•  
 

Adndere warmtebronnen 
• De warmtebronnen staan er niet op, enkel riothermie en aquathermie, ook 

zonneparabolen. 
• Composteerplaatsen van MIWA, Idegem, IDM, afvalintercommunales. 
• Biomassa in plaats van vergisting, verbrandingsovens voor kleinere kernen. 

Stabielere bron dan zonnespiegels. 
• Warmte kan je opslaan onder de grond via ecovaten of buffervaten. 
• Project van OVAM energie uit afval.  
• Mest meenemen als energiebron? Voorlopige conclusie: heel lokale initiatieven 

voor eigen verbruik. 
• Biomassa uit KLE’s vooral uit de bolle akkers 
• Natuurvrienden: bossen in waasmunster en bossen in Stekene verbinden à daaruit 

komt biomassa 
• Moerbeke: site aquafin ook potentieel voor riothermie hier inzetten?  

 
 
  



Verslag Waasland: WS shortlist scenario’s   Gebundeld verslag 

 

WS DEEL 3: Bespreking zooms  
 

Feedback op longlist zooms 
Zoom 1: Noordelijke zandrugbossen 

• Nog veel vragen, geen consensus. Lijkt minder interessant om nog verder uit te 
werken. 

• Interessant voor de ontwikkeling van het windbos (Heirbos), voor- en nadelen 
uitwerken en aftoetsen met ANB. Bos en WT ontwikkelen. Stijgende energievraag in 
Moerbeke en Stekene. Dichter tegen Gentse kanaalzone. 

 
Zoom 2: Stropersbos -rode moerpolder – Saleghem kreek 

• Hoe open ruimte behouden en verschillende bronnen daar ontwikkelen? Boeiende 
zoom 

• Interessant vanwege combinatie met Waaslandhaven, natuur en landschap 
• Vanwege de link met de polders 

 
Zoom 3: Fruitteelt Beveren – Sint-Gillis-Waas 

• In Sint-Gillis-Waas, terughoudend tegenover WT, maar interessant omdat het 
landbouwgebied is en je agro PV of biomassa, warmtenetten voor serres, kan 
testen. 

• Fruitteeltzone is heel interessant maar hier moet de vraga bij de landbouwers zelf 
gelegd worden. 

• Interessant om combinatie APV met fruit maar ook andere gewassen te 
onderzoeken, te kijken naar impact op gewasbescherming en in te gaan op 
landschappelijke impact 

• Nagaan hoe realistisch APV is 
 
Zoom 4: Arenbergpolder – Doel - Waaslandhaven 

• Interessant vanwege combinatie met Waaslandhaven, natuur en landschap 
• Vanwege de link met de polders 

 
Zoom 5: Vrasenepolder - Waaslandhaven 

• Veel potentieel voor alles, gebied waar je niet veel verkeerd kan doen, is al 
aangetast. 

• Gekozen door een aantal – omwille van de mogelijkheid om meerdere rijen parallel 
te gaan toevoegen achter bestaande rijen windturbines  

• Interessant vanwege combinatie met Waaslandhaven, natuur en landschap 
• Vanwege de link met de polders 

 
Zoom 6: Serrecluster Beveren - Kruibeke 

• Grens met Waasmunster, serres, wind, bermen en restgronden. Stort aan Fort 
Kruibeke mag erbij, zoom uitbreiden. 

• Link serre met warmte, buffercapaciteit en opslag.  Project van de provincie 
voorlopig stopgezet. 

• zinvol potentieel Argix mee te onderzoeken 
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Zoom 7: Cuestarug 
• Niet vermeld/gekozen 

 
Zoom 8: Sint-Niklaas – Temse 

• Hoe koppeling van wind met bedrijventerreinen en bewoning 
• TTS zone: link EHUBt kernen+ potentieel van de Schelde. 

 
Zoom 9: Omgeving Zele 

• Veel aspecten komen samen. Industrie met potentieel voor warmte, zon en wind. 
Nu groot protest voor wind. Potentieel voor windakker hier visualiseren. 

 
Andere voorstellen zooms 
Zoom Heidegebied in Waasmunster (kleine cirkel is Van Eyckpark) 

• Villa’s en oudere woningen in bosrijk gebied, slecht geïsoleerd en grote 
energievraag. Interessant om daar eens naar te kijken. Meer nodig dan alleen PV op 
daken.  

 
Zoom Sinaai ten noorden van spoorlijn 

• Industrieterrein van Lokeren, lijninfrastructuur, geen bewoning, landschappelijk 
weinig waardevol 
 

Zoom rondom ten Zuiden Lokeren 
• Nieuwe bedrijvenenzone, eventueel overlap met Zoom Sinaai  

 
Zoom lijninfrastructuur 

• Verder onderzoeken, verrassend dat dit niet als eerste optie wordt gezien. De 
mogelijkheid verder uitwerken, ook al wil je er misschien van afstappen. 

 
Zoom Schelde & Durme 

• Schelde en Durmebekken en Sigmaplan: onderzoeken of je via getijden energie kan 
opwekken (GOG’s en GGG’s). Elke dag in- en uitstroom. 

 
Zoom Lokeren tussen industriegebied en Heiende.  

• Wat is de meerwaarde van de lijninfrastructuur? Open ruimtegebied. Is het 
aangewezen om WT bij lintbebouwing te plaatsen t.o.v. de lijninfrastructuur. Keuze 
tussen E17 en open gebieden. 
Minder weerstand bij bestaande lijninfrastructuur.  

 
Variatie op zoom 8: Tussenruimte St. Niklaas-Temse met industriezone, bolle akkers en 
stedelijk gebied Sint-Niklaas. 

• Aantal zaken komen samen. Industrie als opportuniteit. TTS-project. Klaverblad, 
infrastructuur met restruimte. Integratie windturbines in amorf landbouwlandschap 
(waar windgebied ingetekend wordt). Buurtcomité tegen ontwikkeling 
woonuitbreiding. Integratie windmolens in natuur Kuytvoet. Ziekenshuis … 
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WS Deel 4: Toepassing afwegingskader 
 

Algemene bedenkingen 
• Moeilijke oefening 
• Ook te weinig voorbereidingstijd. 
• Voor bepaalde deellandschappen is het één iets, voor het andere iets anders. Het is 

moeilijk om het algemeen te doen voor het hele landschap. 
• Ook moeilijk omdat wind en zon andere aspecten zijn, moet je algemeen scoren. 
• Moeilijk omdat je een ander gebied hebt en je niet meer weet wat het juist was. 
• Landschapsbeleving is subjectief, moeilijk om te scoren. 
• Best alles door studiebureau. 
• Maatschappelijk draagvlak kunnen we inschatten. Hangt af van de manier waarop: 

coöperaties, door private ondernemingen? 
• Afwegingskader zelf invullen en presenteren met argumenteren en dan feedback 

van jullie. 
• Formulering roos verwarrend: hoge nood aan verzwaring net  minder hoge score 
• Duidelijk maken wat het referentiekader is (scenario’s tov elkaar, 

referentiescenario) 
 

Criteria ruimte 
• Bouwshift 

o Naar buiten toe: dit is een streven, maar zal nog niet gebeuren tegen 2030. 
Heeft ook niet zo veel te maken met je energieproductie. 

o Naar binnen toe: dit verhaal staat wat los van het energielandschap. Gaat 
meer over het bouwen en clusteren. 

o In het midden: productie van wind is manier om bouwshift te verdedigen. 
Gaat hand in hand. 

o Hoe interpreteer je de bouwshift? Wat versta je eronder? Ook meer energie 
op minder ruimte? Of net in open ruimte om te ontsnipperen? 

o Meer op maat beoordelen, niet op het volledige Waasland. 
o In alle scenario’s wordt gepercipieerde open ruimte verder aangesneden. 

Het gaat dus juist tegen bouwshift in.  
o In scenario 3 zal gespreide bebouwing wel weggeduwd worden. Maar 

inderdaad wordt open ruimte ingenomen en is dit dus geen “bouwshift”. 
o Om zaken te kunnen realiseren in buitengebied zullen constructies moeten 

verdwijnen, dus zal er aan de bs bijgedragen worden. 
o Realistische blik: gelooft niet dat dit aan de bouwshift een bijdrage kan 

leveren.  windpotentieel zal beperkt blijven en bouwshift speelt geen rol. 
In kader van energielandschappen kan je geen rekening houden met het al 
dan niet gebeuren van de bouwshift.  plannen voor bouwshift zijn niet zo 
ambitieus zoals hier in de studie toegepast wordt. 

o Open ruimte moet gevrijwaard worden van infrastructuur. Windturbine is in 
zekere zin ook het “verharden” of het verinfrastructuren van de open 
ruimte. 

• Ruimtegebruik en functionaliteit 
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o Meer naar buiten: draagt bij aan het ruimtegebruik, veel aandacht voor 
goed ruimtegebruik. 

o Hoe goed scoren de scenario’s aan de driestapsladder en dergelijke, 
aftoetsen aan lijninfrastructuur. 

o Meervoudig ruimtegebruik 
 Combinatie wind + snelwegen wordt als positief ervaren 
 Moeilijk om te beoordelen 
 Wordt niet op deze manier geïnterpreteerd – in hoeverre zijn 

combinaties mogelijk!  
o Impact op gebruikskwaliteit en waarde 

 Over het algemeen lage impact 
 Vooral discussie over inname polderlandschap  
 Beoordeeld als lage impact over het algemeen 

• Productief landschap 
o Vooral koppeling met APV is belangrijk 

 
 

Criteria Landschap 
• Bijdrage aan het landschapidentiteit 

o Alle bolletjes naar binnen: WT of agro PV of biomassa, past niet binnen het 
landschap. Dat verhaal is nog niet duidelijk of overtuigend. Windbossen is 
een nieuw concept. 

o Je moet het inpassen in het landschap, het landschap kan je zo niet 
versterken. 

o Kan je wel in globo oordelen. 
o Als je inzoomt op een deellandschap ga je andere scores geven. 
o Biomassa en korte omloop: kan wel landschapversterkend zijn. 
o Wordt goed beoordeeld wanneer waardevolle of gave landschappen 

vermeden zijn 
o Landschappen “versterken” met energie is niet haalbaar want blijft een 

vreemd element. Windturbines storen niet voor iedereen, maar echt 
versterken niet per se. 

o Paradox: wind weg van bewoning maar ook niet in de open ruimte. 
o Verandering  altijd negatief, maar verandering is minder groot als het 

nabij infrastructuren gebeurt.  
o Of het landschapsversterkend is hangt heel hard af van het gebied of van het 

deellandschap, moeilijk om regionaal te scoren. Als er al verstoring is  
minder erg/grotere bijdrage 

• Bijdrage aan beleving: samenhang en leesbaarheid 
o Moeilijk om te scoren. polderlandschap versterk je op een andere manier 

dan een landbouwlandschap. 
• Impact op erfgoed 

o Erfgoed (landschap, gebouwen) onze geschiedenis en toekomst, is heel 
belangrijk. Bestaande erfgoedwaarde behouden.  

o Scenario 3 scoort vrij goed want er wordt afgebleven van waardevolle 
landschappen.  
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o Windturbine doet niet per se afbraak aan erfgoed. Manier waarop is wel 
heel belangrijk. Erfgoed is ook in evolutie.  

• Adaptatie & ecosysteemdiensten versterken 
o Criterium is niet duidelijk.  
o Biomassa is duidelijk, WT of zonneparken is niet duidelijk. 
o Weinig bijdrage van de energiesystemen zelf, maar het geeft wel ruimte aan 

andere landschappen (bijvoorbeeld bos), maar er wordt niet ingezet op 
bepaalde dynamieken zoals windbossen! 

o Gaat dan niet om energie zelf, maar om randvoorwaarden, bv. financieel, 
die eraan gekoppeld worden. 
 Moet financiële compensatie blijven waar de opwek is? Of kan dit 

ook ingezet worden om andere gebieden op te waarderen?  
Waaslands energiefoncds? 

o Scenario 3 scoort goed kwa ecosysteemdiensten: we voegen iets toe aan het 
landschap waar het weinig diensten levert en we blijven af van 
landschappen die al veel diensten leveren.  

 
Criteria Maatschappij 

• Systeem-technische efficiëntie 
o Nood aan versterking distributie en infrastructuur 

 Efficient nabij bedrijventerreinen of lijninfra waar al netinfra is 
 Overige zones vaak in clusters dus ook efficient om nieuwe aan te 

leggen 
o Nood aan opslag & omslag 

 owieso elk scenario dat veel hernieuwbare energie heeft, zal redelijk 
wat opslag & omslag nodig hebben!  

• Financieel-economische haalbaarheid 
o Heel moeilijk om te interpreteren 
o Geconcentreerde clusters = financiële haalbaarheid beter 
o Er worden geen verschillen tussen de andere scenario’s  
o Wind in clusters kan interessanter zijn economisch als er ten minste 

vermogen op bestaande net kan en er geen zware netuitbreiding nodig is 
o Scenario moet altijd economisch haalbaar zijn (zie hoge bolà belang vaan de 

parameter!)  
o Kosten om infra aan te passen aan wat erbij moet komen.  

 
• Maatschappelijk draagvlak 

o Collectiviteit – scenario 2 focust op bedrijventerreinen vandaar daar lagere 
score 

o Verdeling baten en kosten zit nu nog niet in het landschappelijke scenario.  
o Zal eerder in het actieprogramma zitten 
o Is wel een heel belangrijke factor in eender welk scenario 
o Draagvlak voor windturbines overal lager, niet meteen gekoppeld aan 

bepaalde zone!  
o Collectiviteit – geïnterpreteerd als opbrengst die naar burgers gaat in een 

burgercoöperatie. Vandaar locatie vaak op bedrijventerreinen – 
geïnterpreteerd als dat stroom vooral naar bedrijven zal gaan vooral 
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o Rechtvaardig –  
 Scenario 2 wordt als minder rechtvaardig geïnterpreteerd omdat er 

in bepaalde zones heel weinig windenergie komt 
 Zone rond Kruibeke bijvoorbeeld – nood ook aan heel wat 

onteigeningen, beoordelen we dit als rechtvaardig? 
 

Ontbrekende criteria 
• Criterium – hoeveel energie wordt er toegewezen aan de gezinnen en KMO’s? 

Zodanig dat niet alles naar grote bedrijven gaat 
• Landschapscriteria – er zijn er heel veel, analoog aan aanpak op projectniveau, maar 

moeilijk om te beoordelen op dezelfde manier als op projectniveau!  
• Juridische robuustheid is een belangrijk criterium – hoe makkelijk is het om 

windturbines vergund te krijgen?  
• Praktische uitvoerbaarheid is mogelijks ook wel een belangrijke parameter om mee 

te beoordelen! – Moira ziet dit eerder als een element voor het actieprogramma! 
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