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De doelstelling voor het aandeel hernieuwbare electriciteit in Vlaanderen is gesteld op 13% in 2020. De E40-zone is aangeduid als concentratiegebied voor windenergie. De opgave voor dit 
gebied is hierboven weergegeven en bestaat uit drie scenario’s van 50, 75 en 100 MW.  Om de doelstelling van 13% groene stroom te behalen zullen naast windenergie ook andere vormen 
van hernieuwbare energie (zon, biomassa, waterkracht etc.) ingezet moeten worden, hiervoor zullen ook andere gemeenten moeten instaan. 
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Inleiding en Opgave
De windenergiesector is sterk in beweging. De doelstellingen voor het aandeel ‘groene stroom’ worden steeds groter. De Provincie Oost  Vlaanderen wil de 
mogelijkheden voor plaatsing van windturbines vergroten en het draagvlak voor windenergie behouden dan wel versterken. In het Provinciaal Beleidskader 
Windturbines d.d. 25 augustus 2009 is een gewenste ruimtelijke structuur voor de plaatsing van windturbines opgesteld. Hierin zijn potentiële zoekgebieden 
aangeduid op macroschaal. In de bindende bepalingen van dit beleidskader is opgenomen dat het provinciebestuur binnen 5 jaar na goedkeuring van dit be-
leidskader duidelijkheid wenst te hebben over de effectieve inplantingsmogelijkheden binnen de zoekzones. De aangeduide zoekgebieden dienen te worden 
verfijnd. 

Deze studie heeft betrekking op het verfijnen van de zoekzone rond de transportcorridor van de E40 en het onderzoeken van mogelijke plaatsingsstra-
tegieën. Deze transportcorridor biedt verschillende mogelijke aanknopingspunten voor de plaatsing van windturbines waaronder de stedelijke kernen van 
Gent en Aalst, het specifiek economisch knooppunt Aalter en de lijninfrastructuren van de E40, de spoorlijn Brugge-Brussel, de N9 tussen Gent en Aalst en 
het kanaal Gent-Brugge. Uitgangspunt is dat het bundelen van windturbines in deze zone zorgt voor een contrast ten opzicht van de omliggende open te 
houden gebieden. De opgave is om voor het concentratiegebied een maximaal vermogen aan windturbines te bundelen zonder hierbij onaanvaardbare hin-
der te veroorzaken voor mens en milieu. Er wordt vooralsnog uitgegaan van drie scenario’s voor de hoeveelheid opgesteld vermogen: 50, 75 en 100 mega-
watt (MW).  De opgave is opgesplitst in een twee delen: het opstellen van een ruimtelijke visie en een Provinciaal RUP voor deze zone. Voorliggende studie 
betreft de ruimtelijke visie op de inplantingmogelijkheden voor windturbines in de E40 zone. De studie is uitgevoerd door H+N+S Landschapsarchitecten 
in samenwerking met Antea Group. In deze fase is tevens afstemming geweest met de opsteller van de plan-MER (Royal Haskoning) en de Provincie Oost-
Vlaanderen. Middels een stuurgroep zijn de overige actoren betrokken bij het proces. 

Voorafgaande aan deze studie heeft een analyse plaatsgevonden van de ruimtelijke aspecten in de zoekzone en een analyse van de technische aspecten en 
de beleving van windenergie in het algemeen. Tevens zijn in de laatste analyse de mogelijkheden van participatie en organisatie verkend. Deze analyses zijn 
gebundeld in het rapport: ‘Windenergie E40-zone, analyse landschap & energie’ (1 december 2011). De analyse heeft de basis gevormd voor voorliggende 
studie. Voor deze studie zijn allereerst een aantal modellen verkend, die in een workshop met de stuurgroep geresulteerd hebben in een aantal kansrijke 
bouwstenen (deel1). Op basis van deze bouwstenen en met de aandachtspunten, die door de stuurgroep waren meegegeven, zijn vervolgens twee modellen 
opgesteld; ‘windlandschap E40’ en ‘duurzame bedrijventerreinen’. Beide modellen worden in dit rapport beschreven en uitgewerkt, waarbij ook de gevraagde 
scenario’s aan bod komen (deel 2).
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DEEL 1    Bouwstenen
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DEEL 1    Bouwstenen
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1.1  Werkwijze
De voorafgaande analyse (deelrapport 1) is geëindigd met een aantal conclusies en 
aanknopingspunten voor de plaatsing van windturbines in de E40-zone. Bij het opstellen 
van de bouwstenen zijn deze aanknopingspunten het vertrekpunt geweest. In dit hoofdstuk 
worden ze kort benoemd. 

In deze ronde zijn een aantal mogelijke ruimtelijke modellen verkend, die grofweg in twee 
groepen zijn ondergebracht; clusteropstellingen en lijnopstellingen. Deze modellen zijn op 
principeniveau uitgewerkt en gepresenteerd en besproken in de stuurgroep. Samen met 
de stuurgroepleden zijn vervolgens per model de voor- en nadelen benoemd. Dit heeft 
geresulteerd in een aantal conclusies en voorkeuren, die de basis hebben gevormd voor de 
uiteindelijke twee modellen, die in hoofdstuk 2 worden besproken. 
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Stedelijk landschap Gent
•	 bedrijventerreinen
•	 E40
•	 kruising E40 / E17
•	 kruising met de Schelde

Heuvellandschap Gent - Aalst
•	 anticiperen op dynamiek 

Vlaamse Ruit
•	 voortbouwen op principes van 

de Vlaamse Nevelstad
•	 infrastructuurbundel verster-

ken / zichtbaar maken
•	 hoogteverschillen versterken

E40
•	 accentueren markante plekken
•	 markeren afritten, knooppun-

ten,  servicestations
•	 lijnopstellingen / lijnfragmenten

Landschappelijke aanknopingspunten per deelgebied
Het landschap van de E40-zone bestaat op hoofdlijnen uit drie delen: het heuvellandschap tussen Gent en Aalst, het stedelijk landschap rondom Gent en het 
relatief meer open landschap tussen Gent en Aalter. Conclusies en mogelijke aanknopingspunten voor de plaatsing van windturbines verschillen sterk per 
deelgebied. De E40 heeft binnen deze deelgebieden een bijzondere positie en wordt daarom apart toegelicht. 

Open landschap Gent - Aalter
•	 grotere open ruimtes
•	 aansluiten bij en versterken van 

boscomplexen Aalter
•	 accentueren van markante 

plekken langs het kanaal
•	 aansluiten bij bedrijventerrein 

Aalter

Aalter

Aalst
Gent
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Aanknopingspunten energie
Bij de plaatsing van windturbines moet rekening worden gehouden met een aantal technische aspecten en mogelijke milieuhinder.  Daarnaast is de beleving 
van windturbines van belang. Hierover zijn een aantal algemene aspecten te benoemen die de waardering sterk beïnvloeden. Verder is voor een succesvolle 
inplanting de gekozen organisatievorm en de daarmee samenhangende participatiemogelijkheden en verdeling van lusten en lasten cruciaal.  

•	 Bij de plaatsing van windturbines dient rekening te worden gehouden 
met de technische vereisten en mogelijke milieuhinder. 

•	 Kleine opstellingen van ca. 3-4 turbines kunnen aangesloten worden op 
het distributienet,  Vanaf ca. 10 turbines zal een aansluiting op het hoog-
spanningsnet gezocht moeten worden. 

•	 Aangezien windturbines de schaal en maat van het landschap ruim 
overstijgen en het landschap daarom weinig aanleidingen biedt voor een 
goede inpassing is het logischer om aansluiting te zoeken bij de associa-
ties die mensen hebben bij windturbines. 

•	 Het draaien van de rotorbladen bepaalt in hoge mate het beeld van 
windturbines. Een rustig beeld van synchroon, langzaam draaiende, 3 
bladige rotoren heeft de voorkeur. 

•	 De visuele invloedsfeer van een windturbine bedraagt  zo’n 70 keer de 
ashoogte. Het visuele ruimtebeslag van solitaire turbines en lijnopstellin-
gen is in verhouding veel groter dan dat van clusteropstellingen. 

•	 Denken vanuit geometrische opstellingen levert op de kaart een lo-
gisch en aangenaam beeld op, maar bij meer dan ca. 9 turbines zijn ze 
voor de waarnemer niet meer herkenbaar.

•	 De plaatsing van windturbines langs infrastructuur ligt voor de hand, 
maar levert vanaf de infrastructuur zelf vaak een eentonig beeld op en 
versterkt doorgaans niet het landschap als geheel. 

•	 Het verschil in waarneming van windturbines op grote en kleine af-
stand maakt de plaatsing in een kleinschalig (coulisse)landschap, bos of 
stedelijke omgeving interessant. 

•	 Het landschap wordt vooral beleefd vanaf routes. Er moet voorkomen 
worden dat langs of nabij veel gebruikte routes veel turbines geplaatst 
worden, omdat dit leidt tot de perceptie dat het hele landschap ‘vol 
staat. ’

•	 Om op een goede manier windturbines in het landschap te plaatsen 
moet het ontvangende landschap ook mee worden ontworpen. 
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De analyse heeft ook meer duidelijkheid verstrekt t.a.v. de zoekzone. De aangescherpte zoekzone is weergegeven op onderstaande kaart.  Vooral de be-
perkingen betreffende avifauna (trekroutes en pleister/broedplaatsen) en de NAVO-radar Semmerzake  leveren een aanscherping van de oorspronkelijke 
zoekzone. 

Gent

Aalter

zoekzone E40
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Aalst

Overige beperkingen: 

         NAVO-radar Semmerzake (7 en 15km zone)

         avifauna (trekroutes en pleister/broedplaatsen)

         kabels en leidingen (niet op de kaart)

zoekgebied E40-zone

uitsluitingsgebied (wonen)

uitsluitingsgebied (natuur)

uitsluitingsgebied (cultuurhistorie)

N
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1.2 Clusteropstellingen
Binnen de categorie clusteropstellingen zijn een 4-tal modellen uitgewerkt;
- Duurzame bedrijventerreinen
- Dorpsmolens in de Vlaamse nevelstad
- Windakkers / windkouters
- Windbossen

De modellen behoren tot deze categorie, omdat ze opgebouwd zijn uit clusters, groepen 
van meerdere turbines bij elkaar in een onderlinge samenhang. De modellen verschillen 
in type opstelling (zowel zwerm als grid komt voor), in grootte van de cluster, in aantallen 
clusters en in landschappelijke of stedelijke locaties. Wel zijn per model eenduidige 
uitgangspunten gekozen, waardoor samenhang binnen de plaatsingsstrategie gewaarborgd 
blijft, in ieder geval op provinciaal niveau.
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Model 1: Bedrijventerreinen

Aanknopingspunten
•	 mensen associëren windturbines met een urbaan en technisch karakter
•	 het wordt logisch gevonden windturbines dicht bij de (stroom)

verbruiker te situeren
•	 door situering in/bij bedrijventerreinen sluiten windturbines aan op en 

versterken de stedelijke invloedssfeer 
•	 door situering in/bij bedrijventerreinen wordt open / landschappelijke 

ruimte gevrijwaard

Principes
•	 op / rondom de bestaande bedrijventerreinen of gekoppeld aan te 

ontwikkelen terreinen
•	 kleine clusters

ca. 20 turbines   2-3 MW turbines (masthoogte ca. 100m)  40-60 MW

Gent

Aalst

Aalter

Kansen
•	 profileren als duurzaam bedrijventerrein - geleverde energie direct 

leveren aan verbruikers op het terrein
•	 minder gewaardeerd landschap, dus minder tegenstand bij plaatsing
•	 benodigde infrastructuur vaak al aanwezig 
•	 plaatsing turbines koppelen aan verbetering landschappelijke inpassing 

bedrijventerreinen
•	 turbines plaatsen op nog te ontwikkelen terreinen

Mogelijke knelpunten
•	 op bestaande terreinen vaak lastig in te passen in verband met 

aanwezige bebouwing en infrastructuur
•	 clusters kunnen gaan interfereren: onderlinge afstand voldoende groot 

houden (min. 5-10km)

N
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Principe visualisatie: 
cluster op een 
bedrijventerrein langs 
een snelweg
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Aanknopingspunten
•	 aansluiten bij de stedelijke invloedssfeer en het dynamische 

karakter van de Vlaamse Ruit
•	 het wordt logisch gevonden windturbines dicht bij de (stroom)

verbruiker te situeren
•	 kleinschalig landschap biedt kansen voor landschappelijke inpassing
•	 windturbines kunnen nieuwe bakens vormen voor de dorpen 

(herkenbaarheid)

Principes
•	 elk dorp krijgt een eigen molen
•	 afgebakende zwerm turbines
•	 de molen herkenbaar maken & toeëigenen dmv een naam / kleur

Kansen
•	 zwerm opstelling passend binnen verspreide / ‘ongeorganiseerde’ 

karakter van de nevelstad
•	 draagvlak en participatie: dorpsbewoners kunnen meebeslissen over 

locatie + delen mee in opbrengsten
•	 nieuwe bakens / herkenningspunten voor de dorpen
•	 plaatsing turbines koppelen met investeringen in de dorpen en hun 

omgeving

Mogelijke knelpunten
•	 bestaat er een dorpsgevoel of lopen de dorpslinten in elkaar over?
•	 door het verspreide karakter kan het gevoel ontstaan dat er overal 

molens staan
•	 deels buiten de zoekzone

ca. 11 turbines   2-3 MW turbines (masthoogte ca. 100m)  22-33 MW

Aalst

N

Model 2: Dorpsmolens Vlaamse Nevelstad



Ruimtelijke Visie Windturbines E40-zone

21H+N+S Landschapsarchitecten 

plaatsingsprincipe:

aansluiten bij de dynamiek van de Vlaamse Ruit

verpersoonlijken
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Model 3a: Windkouter 

Aanknopingspunten
•	 mensen associëren windturbines met hooggelegen, open 

winderige plekken
•	 plaatsing op locaties met relatief weinig bebouwing

Principes
•	 op de hoger gelegen open plekken in het heuvellandschap 

tussen Gent en Aalst
•	 compact cluster

Kansen
•	 windturbines passen bij open / winderige plekken 
•	 cluster opstelling beperkt de visuele invloedssfeer 
•	 locatie met relatief weinig bebouwing
•	 in meest dynamische / stedelijke deelgebied (Vlaamse Ruit)

Mogelijke knelpunten
•	 gewaardeerd landschap, roept grotere tegenstand op
•	 door hoge ligging vallen de turbines meer op
•	 deels buiten de zoekzone

cluster op de hoogste top langs de E40

Hooggelegen open plekken langs de E40:

Aalst

N
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Principe visualisatie: 
windkouter

Aalst
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Model 3b: Windakker 

Aanknopingspunten
•	 mensen associëren windturbines met open winderige plekken
•	 plaatsing op locaties met relatief weinig bebouwing

Principes
•	 in het open landschap tussen Gent en Aalter
•	 cluster/zwerm

Kansen
•	 turbines sluiten qua maat beter aan bij de grotere schaal van 

het landschap
•	 windturbines passen bij open / winderige plekken
•	 cluster opstelling beperkt de visuele invloedssfeer 
•	 situering in gebied met relatief weinig woonbebouwing

Mogelijke knelpunten
•	 gewaardeerd landschap, roept grotere tegenstand op
•	 aanwezige agrarische bebouwing beperkt de aanwezige ruimte
•	 deels buiten de zoekzone

ca. 9 turbines   2-3 MW turbines (ca. 100m masthoogte)  18-27 MW

Aalter

N
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Principe visualisatie: 
windakker
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Model 4: Windbossen

Aanknopingspunten
•	 benutten van kansen die bossen bieden voor landschappelijke 

inpassing
•	 windenergie mogelijk koppelen aan bosaanplant en/of 

natuurontwikkeling

Principes
•	 zwerm turbines in het bos

Kansen
•	 van dichtbij ontnemen de bomen het zicht op de turbines 
•	 de groene voet verankert de turbines in het landschap
•	 opbrengsten koppelen aan bosaanplant
•	 uitbreiden / versterken boscomplexen op de dekzandrug bij Aalter
•	 duurzame bossen

Mogelijke knelpunten
•	 gewaardeerd landschap, meer tegenstand
•	 combinatie natuur en energie nog niet overal geaccepteerd
•	 veel beperkingen (cultuurhistorie, ecologie etc.)

Gent Aalst

Aalter

N
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Huidig en historisch kaartbeeld omgeving Aalter: er is veel bos verloren gegaan Actueel thema!
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1.3 Lijnopstellingen
Binnen de categorie lijnopstellingen zijn een twee modellen uitgewerkt, beide langs de E40:
- Lijn langs de E40
- Markante plekken langs de E40

Beide modellen behoren tot deze categorie, omdat zich beiden profileren als lijn langs de 
E40, zij het met verschillende onderlinge afstanden. De andere infrastructurele lijnen in 
het zoekgebied (spoorlijn, N9 en kanaal) zijn in de eerdere analyse geen aanknopingspunt 
gebleken, omdat ze niet nadrukkelijk als lijn ervaarbaar zijn in het gebied. Dit geldt 
in zekere mate ook voor de E40, die voor een snelweg relatief onnadrukkelijk in het 
landschap ligt, maar hier wordt vooral het feit aangegrepen dat de  E40 een belangrijke 
transportfunctie heeft, die door de plaatsing van turbines manifester gemaakt kan worden.
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Model 1: Lijn langs de E40 

Aanknopingspunten
•	 aansluiten bij en versterken van het dynamische karakter 

van de transportas
•	 aansluiten bij de stedelijke invloedssfeer en het 

dynamische karakter van de Vlaamse Ruit

Principes
•	 lijnopstelling tussen Gent en Aalst
•	 megaturbines (5 MW)

Kansen
•	 turbines concentreren in het meest stedelijke / dynamische deelgebied 

(Vlaamse Ruit)
•	 wegbeplanting ontneemt voor de automobilist deels het zicht op de turbines
•	 turbines in groene voet: versterken wegbeplanting / landschappelijke coulissen
•	 sluit aan bij opstellingen langs de E40 ten oosten van Brussel
•	 op termijn mogelijk doorontwikkelen tot duurzame snelweg (elektrische 

auto’s etc.)

Mogelijke knelpunten
•	 door belemmeringen geen continue lijn te plaatsen (bv. NAVO radar)
•	 lijn snelweg wordt nadrukkelijk, kan vanuit de omgeving storend zijn
•	 grotere visuele invloedssfeer door lijnopstelling

ca. 15 turbines   5 MW turbines (ca. 120m masthoogte)   75 MW

Gent
Aalst

N
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Aalst

Principe visualisatie: wegbeplanting 
ontneemt het zicht op de turbines

Principe visualisatie: beeld 
vanuit de omgeving
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Model 2: Markante plekken langs de E40

Aanknopingspunten
•	 aansluiten bij en versterken van het dynamische karakter van de 

transportas

Principes
•	 markeren afritten (tussen Brugge en Brussel)
•	 solitaire megaturbines

Kansen
•	 vormen landmarks in het gebied
•	 model leent zich voor de plaatsing van megaturbines

Mogelijke knelpunten
•	 om voldoende afstand tussen de turbines te houden moet er op een aantal 

plekken een keuze gemaakt worden tussen afritten. Dit verminderd echter 
de leesbaarheid van het model (elke afrit één turbine)

•	 relatie met het tracé van de E40 buiten de provinciegrenzen: model van 
Brugge tot Brussel inzetten

•	 laat zich moeilijk combineren met de drie bestaande turbines langs de E40
•	 restricties m.b.t. NAVO radar Semmerzake

ca. 12 turbines (binnen provincie grenzen ca. 8 turbines)  5 MW turbines (ca. 120m masthoogte)  60 MW

Gent
Brugge

Brussel

N
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Brussel

Principe visualisatie:  
solitaire megaturbine 
bij een afrit
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1.4 Kansrijke bouwstenen
De  in de vorige paragrafen beschreven modellen zijn bediscussieerd in de stuurgroep, wat geresulteerd 
heeft in een aantal conclusies en voorkeuren, die in deze paragraaf kort worden samengevat. 

Clusters beter dan lijnopstellingen
In het algemeen kan gesteld worden dat de clustermodellen de voorkeur genieten boven de modellen met een lineaire opstelling. Hier-
voor worden verschillende redenen aangedragen: aansluiting op het elektriciteitsnetwerk is gunstiger, ook op beleving en ruimtelijke 
impact scoren de clustermodellen beter (als clusters ver genoeg uit elkaar liggen). Er wordt weinig aanleiding gevonden voor een lineaire 
opstelling.

Duurzame bedrijventerreinen favoriet
Aansluiting bij zowel bestaande als nog te ontwikkelen bedrijventerreinen wordt als logisch gezien: bij de verdere uitwerking zal moeten 
blijken hoe haalbaar dit is. Bijvoorbeeld omdat bedrijventerreinen vaak dicht bij woonkernen gesitueerd zijn of omdat op bestaande ter-
reinen weinig ruimte beschikbaar is. De suggestie om naast regionale ook naar lokale bedrijventerreinen te kijken wordt meegenomen.

Windbossen sympathiek, maar onhaalbaar
Het idee om windturbines in te passen in bestaande dan wel nieuw te ontwikkelen bossen rondom Aalter kan rekenen op bijval, maar 
wordt tegelijkertijd als onhaalbaar gezien, omdat agrarische bedrijven hiervoor zullen moeten wijken en er geen alternatieven voor ver-
plaatsing zijn.

Veto op zwerm nevelstad
Vrijwel niemand ziet dit model als kans. Onder andere door een mogelijk chaotisch beeld zonder duidelijke begrenzing van de zwerm. 
Bovendien wordt geen draagvlak verwacht bij de bewoners gezien de grote tegenstand die er momenteel al is tegen de huidige aanvragen.
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DEEL 2    Modellen
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DEEL 2    Modellen
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2.1  Werkwijze
In dit deel worden twee ruimtelijke modellen toegelicht, die zijn samengesteld uit de ‘kansrijke bouwstenen’ 
waar het vorige hoofdstuk mee geëindigd is. Bij het opstellen van de modellen is tevens rekening 
gehouden met de in de stuurgroep benoemde aandachtspunten en de in de analyse benoemde technische 
uitgangspunten. Dit heeft geresulteerd in de volgende modellen:
- ‘windlandschap E40’
- ‘duurzame bedrijventerreinen’

Per model wordt een korte beschrijving gegeven met bijbehorende principes. Op een afbeelding voor 
de gehele E40 zone wordt aangegeven hoe het model geïmplementeerd kan worden in het gebied. De 
doorgroeimogelijkheden van een model geven aan hoe en of de, in de opgave meegegeven, scenario’s bereikt 
kunnen worden binnen de principes van het model. In voorbeelduitwerkingen, die verder inzoomen op een 
locatie, wordt getoond op welke manier de principes van een model verder uitgewerkt zouden kunnen 
worden. In globale visualisaties wordt dit ook getoond in de 3e dimensie, waardoor meer inzicht verkregen 
wordt in de beleving van de turbines. Tot slot wordt per model ingegaan op de verschillende mogelijkheden 
voor organisatie en participatie van een ontwikkeling. Dit wordt gedaan d.m.v. handreikingen, als plannen 
concreter worden zal dit verder verkend en uitgewerkt moeten worden.
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2.2 ‘Windlandschap E40’
Het model ‘windlandschap E40’ grijpt de transportcorridor E40 aan als aanleiding 
om windturbines te plaatsen. De windturbines worden in compacte clusters langs 
de E40 gesitueerd.  De verschillende landschapstypen die door de E40 doorsneden 
worden vormen de aanknopingspunten voor plaatsing en inpassing van de clusters. 

Momenteel ligt er een vergunningaanvraag voor een lijnopstelling van 7 windturbines 
langs de E40 ten noorden van Nevele. Voor deze aanvraag loopt de procedure voor 
de milieuvergunning nog,  een stedenbouwkundige vergunning is al wel verleend. 
Hiertegen loopt momenteel echter een beroepsprocedure. Een lijnopstelling is 
moeilijk in te passen in een model van afzonderlijke clusters en zal afbreuk doen 
aan de herkenbaarheid en beleving van het gehele model. Om die reden is in deze 
visie uitgegaan van een ‘voorbeeldige’ uitwerking  met afzonderlijke clusters. In de 
bijlage bij deze visie zijn wel modellen opgenomen, waarin aan wordt gegeven hoe 
kan worden omgegaan met deze lijnopstelling, indien het niet meer mogelijk blijkt 
deze aanvraag niet te vergunnen. De modellen in de bijlage moeten gezien worden 
als ‘terugvalopties’. 
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‘windbos’

open landschap van de Vlaamse Valleibosrijke cuesta heuvellandschap

‘windakker’ ‘windkouter’

N

Windlandschap E40
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Beschrijving model
Aansluitend bij de associatie dat windturbines horen bij open en/of 
hooggelegen winderige plekken heeft dit geresulteerd in een ‘windakker’ 
in het relatief open en vlakke gebied ten westen van Gent en een 
‘windkouter’ op de open heuveltoppen tussen Aalst en Gent.  Aansluitend 
op de landschappelijke inpassingsmogelijkheden dat bos biedt wordt als 
derde cluster een ‘windbos’ voorgesteld in de bosrijke omgeving van Aalter. 

Een landschappelijke plaatsing heeft als voordeel dat de clusters worden 
gesitueerd op plaatsen met relatief weinig bebouwing. Het vraagt wel 
om een zorgvuldige inpassing met landschappelijke middelen, waarbij de 
uitwerking afhangt van de specifieke landschappelijke situatie. 

Bestaande of vergunde turbines langs de E40 worden op termijn door-
ontwikkeld tot cluster, of, als inpassing van een cluster niet mogelijk is, na 

afschrijving niet opnieuw vergund

Algemene principes:
•	 De clusters liggen aan de E40
•	 Het landschap vormt aanknopingspunt voor de plaatsing van clusters
•	 De onderlinge afstand tussen de clusters is minimaal 7 km (visuele 

invloedssfeer turbine van ca. 70x ashoogte).
•	 De clusters zijn opgebouwd uit minimaal 5 en maximaal 12 turbines

windakker

windkouter

windbos
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Windbos

Principe visualisatie
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Principes windbos:

•	 Zwerm turbines in het bosrijke landschap rondom Aalter

•	 Benutten van de landschappelijke inpassingsmogelijkheden die bos biedt. 

•	 Cluster in de vorm van een zo compact mogelijke, door logische 
landschappelijke structuren afgebakende zwerm

•	 Windturbines staan op onderling grotere afstand dan technisch 
noodzakelijk in verband met de aanwezige verspreide bebouwing. 

•	 Maximale onderlinge afstand turbines 1km.

•	 Elke windturbine wordt geplaatst in een ‘groene voet’ in de vorm 
van een nieuw aan te leggen bosperceel. Rondom de turbine is een 
onderhoudszone nodig van ca. 0,15ha waarop geen boombeplanting 
gewenst is. 

•	 Nieuwe bospercelen sluiten zoveel mogelijk aan bij bestaande 
bospercelen om ruimtelijke versnippering tegen te gaan
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N

Aalter

E40

500m 1km250m0



Ruimtelijke Visie Windturbines E40-zone

47H+N+S Landschapsarchitecten 

huidige zoekzone

zoekzone cluster

afstandszone tot woningen ivm geluidhinder (250m)

onderlinge afstand windturbines (4-6x ashoogte in de 
windrichting, 3-4x ashoogte haaks daarop)

Voorbeelduitwerking Windbos Aalter
12 turbines (3MW) = 36 MW opgesteld vermogen

Aalter
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Windakker

Principe visualisatie
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Principes windakker:

•	 Cluster ‘windakker’ wordt gesitueerd in het relatief open en vlakke 
landschap ten westen van Gent (Vlaamse Vallei)

•	 Bij de windakker worden geen nieuwe beplantingselementen 
toegevoegd om openheid landschap zoveel mogelijk te behouden

•	 De plaatsing in het open landschap stelt extra eisen aan de opstelling 
van de turbines.  Het cluster krijgt een duidelijk afgebakende, heldere, 
geometrische opstelling die zo compact mogelijk is. 
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Landegem

Baarle

E40

N

500m 1km250m0
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Baarle

E40

Voorbeelduitwerking Windakker Landegem
9 turbines (3MW) = 27 MW opgesteld vermogen

huidige zoekzone

zoekzone cluster

afstandszone tot woningen ivm geluidhinder (250m)

onderlinge afstand windturbines (4-6x ashoogte in de 
windrichting, 3-4x ashoogte haaks daarop)
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Windkouter

Principe visualisatie
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Principes windkouter
•	 De windkouter wordt gesitueerd op de hoger gelegen delen van het reliëfrijke landschap tussen Gent en Aalst
•	 De windkouter houdt afstand tot de beekdalen en dorpsranden
•	 De clusteropstelling reageert op het onderliggende landschap en wordt zo compact mogelijk gehouden
•	 Een recreatieve en landschappelijke impuls kan bereikt worden door het ruimtelijk versterken en verbeteren van dorpsranden en 

beekdalen met opgaande beplanting en door het toevoegen van recreatieve routes door de beekdalen
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Vlierzele

+50m

+60m

+40m

+30m

Uilenbroek

Strijmeers

Vlekkem

E40

E40

N

500m 1km250m0



Ruimtelijke Visie Windturbines E40-zone

55H+N+S Landschapsarchitecten 

E40

E40

Voorbeelduitwerking Windkouter Vlierzele
10 turbines (3MW) = 30 MW opgesteld vermogen

huidige zoekzone

zoekzone cluster

afstandszone tot woningen ivm geluidhinder (250m)

onderlinge afstand windturbines (4-6x ashoogte in de 
windrichting, 3-4x ashoogte haaks daarop)
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‘windbos’ ‘windakker’ doorontwikkeling 
tot ‘windakker’

‘windkouter’

Scenario 1.  57 MW opgesteld vermogen:  9 turbines windakker (x3MW turbines = 27MW)  
        10 turbines windkouter (x3MW turbines = 30MW) 

Scenario 2.  75 MW opgesteld vermogen:  9 turbines windbos (x3MW turbines = 27MW) 
        6 turbines windakker (x3MW turbines = 18MW)
        10 turbines windkouter (x3MW turbines = 30MW)

Scenario 3.   93 MW opgesteld vermogen:  12 turbines windbos (x3MW turbines = 36MW)
        9 turbines windakker (x3MW turbines = 27MW) 
        10 turbines windkouter (x3MW turbines = 30MW)

Doorgroeimodel tot 111 MW opgesteld vermogen:   scenario 3 + extra windakker bij Melle (6 nieuwe turbines x3MW = 18MW)   
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Scenario’s
Het model van landschappelijke clusters langs de E40 biedt mogelijkheden voor een flexibele invulling. De algemene ontwerpprincipes 
zoals benoemd in paragraaf 2.2 zijn hierbij leidend. Door te variëren in het aantal turbines per cluster of het aantal clusters kunnen 
verschillende hoeveelheden opgesteld vermogen worden gerealiseerd. Er zijn op deze manier meerdere mogelijkheden om tot de ge-
stelde scenario’s van 50, 75 en 100 MW te komen. Hierbij is ook de mogelijkheid opgenomen om de lijnopstelling van 3 turbines langs 
de E40 bij Melle door te ontwikkelen tot cluster.  Deze ‘windakker’ past binnen het model van landschappelijke clusters langs de E40. 
In onderstaande voorbeelduitwerking worden 6 nieuwe turbines geplaatst. 

E40

Melle

Sch
elde

Gijzenzele

N

voorbeelduitwerking ‘windakker Melle’
6 nieuwe turbines (x3MW = 19MW)

500m 1km250m0
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2.3 ‘Duurzame 
Bedrijventerreinen’
Het model ‘duurzame bedrijventerreinen’ koppelt de plaatsing van 
windturbines aan (nieuw te ontwikkelen) bedrijventerreinen. Niet alleen 
sluit dit model, door plaatsing van windturbines in verstedelijkt gebied, aan 
op de associatie dat de turbines een urbaan en technisch karakter hebben 
en op de logica om turbines dicht bij de verbruiker te plaatsen. Ook biedt 
het de mogelijkheid voor, vooral nieuw te ontwikkelen, bedrijventerreinen 
om zich in breder opzicht te profileren als duurzaam bedrijventerrein 
(zonne-energie, duurzame gebouwen etc.)
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Beschrijving model
In dit model worden de turbines geplaatst op en rondom bestaande en/of nieuw te onwikkelen bedrijventerreinen. Plaatsing in verstedelijkt gebied heeft als 
voordeel dat de open en landschappelijke ruimte gevrijwaard wordt van windturbines. De stedelijke concentraties Gent en Aalst en het specifiek econo-
misch knooppunt Aalter zijn in dit model aangegrepen voor de situering van windcluster en de mogelijkheid van doorontwikkeling tot duurzame bedrijven-
terreinen.  Andere locaties zouden ook in aanmerking kunnen komen, mits wordt voldaan aan algemene ontwerpprincipes.

Bij de verdere uitwerking van dit model dient voor het cluster bij Gent rekening te worden gehouden met de veiligheidsnormen van de NAVO radar te 
Semmerzake. Dit cluster valt binnen de zone van 15km. Ook dient er onderzocht te worden of inpassing op deze locatie mogelijk is in verband met de 
vogeltrekroutes in de omgeving. 

specifiek economisch 
knooppunt Aalter

grootstedelijk gebied
Gent

stedelijk gebied
Aalst

Gent

Aalst

Aalter

N
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Algemene principes

•	 De onderlinge afstand tussen de clusters is minimaal 7 km. Deze 
afstand is gebaseerd op de visuele invloedssfeer van windturbines van 
ca. 70x de ashoogte. 

•	  De clusters zijn opgebouwd uit minimaal 5 en maximaal 12 turbines

•	 Bij voorkeur worden windturbines ingepast op een nog te ontwikkelen 
bedrijventerrein, omdat inpassing en duurzaamheid dan beter te reali-
seren zijn (kunnen integraal meegenomen worden)

•	 Bij plaatsing op een nieuw te ontwikkelen terrein wordt gestreefd naar 
een heldere compacte opstelling

•	 Bij plaatsing op een bestaand bedrijventerrein worden turbines, afhan-
kelijk van de mogelijkheden,  ingepast op open groene plekken bin-
nen het terrein of gekoppeld aan de entrees / toegangswegen van een 
bedrijventerrein

Aalst

•	 Bestaande terreinen kunnen een ruimtelijke impuls krijgen door een 
verbeterde landschappelijke inpassing van het bedrijventerrein d.m.v. 
een ‘groene plint’ (beplanting, grondwal)

•	 Rondom een stedelijke kern kunnen meerdere bedrijventerreinen 
worden benut voor de plaatsing van windturbines. Hierbij dient 
voldoende onderlinge afstand te worden aangehouden en voorkomen 
moet worden dat een stad wordt ‘omsingeld’ door turbines. Per 
stedelijk gebied zijn maatwerkoplossingen nodig. 
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Aalter

E40 N
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Voorbeelduitwerking bedrijventerrein Woestijne, Aalter
7 turbines (3MW) = 21 MW opgesteld vermogen

huidige zoekzone

zoekzone cluster

afstandszone tot woningen ivm geluidhinder (50m)

onderlinge afstand windturbines (4-6x ashoogte in de 
windrichting, 3-4x ashoogte haaks daarop)
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Principe visualisatie bedrijventerrein Woestijne, Aalter
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specifiek economisch 
knooppunt Aalter

alternatieve locatie:
Landegem

alternatieve locatie:
Melle

grootstedelijk gebied
Gent

stedelijk gebied
Aalst

Scenario’s
In het model van ‘duurzame bedrijventerreinen’ kunnen verschillende aantallen turbines worden gerealiseerd. Zo kunnen er per stedelijk gebied meerdere 
bedrijventerreinen worden ontwikkeld of kan er gekozen worden om naast de drie voorgestelde locaties ook andere bedrijventerreinen te ontwikkelen.  
Hierbij zijn de algemene principes zoals hiervoor benoemd leidend. Het lijkt niet haalbaar om dit model door te ontwikkelen tot 100MW,

Gent

Aalst

Aalter

N

Scenario 1.  51 MW opgesteld vermogen:  7 turbines Aalter (x3MW turbines = 21MW)  
        5 turbines Gent (x3MW turbines = 15MW)
        5 turbines Aalst (x3MW turbines = 15MW)
 
Scenario 2.  66 MW opgesteld vermogen:  7 turbines Aalter (x3MW turbines = 21MW)  
        5 turbines Gent (x3MW turbines = 15MW)
        10 turbines Aalst (x3MW turbines = 30MW) [twee bedrijventerreinen] 

Scenario 3.  66 MW opgesteld vermogen:  7 turbines Aalter (x3MW turbines = 21MW)        
        5 turbines Landegem (x3MW turbines = 15MW)       
        5 turbines Melle (x3MW turbines = 15MW)
        5 turbines Aalst (x3MW turbines = 15MW) 
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2.4 Algemene 
uitgangspunten
Naast de principes die gelden voor de beschreven modellen 
zijn er ook een aantal algemene beeldkwaliteitsprincipes te 
benoemen die betrekking hebben op o.a. vormgeving, inpassing, 
en beleving van windturbines. Het belangrijkste uitgangspunt 
hierbij is dat windturbineclusters zich zo onnadrukkelijk mogelijk 
in het landschap manifesteren en zoveel mogelijk rust uitstralen. 
De beeldkwaliteitprincipes worden in deze paragraaf benoemd 
en gelden voor alle modellen. Daarnaast geldt voor allebei 
de modellen dat voor een succesvolle inplanting de gekozen 
organisatievorm van groot belang is. In deze paragraaf geven we 
hiervoor een aantal handreikingen.  



Ruimtelijke Visie Windturbines E40-zone

68 H+N+S Landschapsarchitecten 

Niet zo . . .

Niet zo . . .

 . . . Maar zo !

 . . . Maar zo !

Niet zo . . .

 . . . Maar zo !

Niet zo . . .

Niet zo . . .

 . . . Maar zo !

 . . . Maar zo !

Niet zo . . .

 . . . Maar zo !

Niet zo . . .

Niet zo . . .

 . . . Maar zo !

 . . . Maar zo !

Niet zo . . .

 . . . Maar zo !

Niet zo . . .

Niet zo . . .

 . . . Maar zo !

 . . . Maar zo !

Niet zo . . .

 . . . Maar zo !

Niet zo . . .

Niet zo . . .

 . . . Maar zo !

 . . . Maar zo !

Niet zo . . .

 . . . Maar zo !

Niet zo . . .

Niet zo . . .

 . . . Maar zo !

 . . . Maar zo !

Niet zo . . .

 . . . Maar zo !

Niet zo . . .

Niet zo . . .

 . . . Maar zo !

 . . . Maar zo !

Niet zo . . .

 . . . Maar zo !

Niet zo . . .

Niet zo . . .

 . . . Maar zo !

 . . . Maar zo !

Niet zo . . .

 . . . Maar zo !

Principes beeldkwaliteit

•	 Wit of lichtgrijs. Indien markering noodzakelijk, 
dan alle turbines in een cluster markeren op 
uiteinde rotorblad. Geen vakwerkconstructie.

•	 type: alle turbines binnen één cluster en bij 
voorkeur ook binnen één model zijn van 
hetzelfde type

•	 afmeting: alle turbines binnen één model 
hebben dezelfde afmeting

Inpassing en beleving:

•	 overige objecten (bijv. trafo) worden 
geïntegreerd in de mastvoet, er worden geen 
hekwerken toegepast

•	 verharding t.b.v. toegangspaden en 
onderhoud wordt tot een minimum beperkt

•	 turbines binnen één cluster zodanig instellen 
dat ze synchroon draaien. Alle turbines hebben 
3 rotorbladen

Vormgeving turbine:
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Handreiking organisatie en participatie
De onderstaande mogelijkheden voor een betere verdeling van lusten en lasten zijn van toepassing op alle modellen, hoewel sommigen 
zich beter voor het ene dan voor het andere model zullen lenen. Hiernaast is het voor beide modellen van groot belang om zo snel 
mogelijk omwonenden en andere relevanten partijen te betrekken bij het proces om zo meer draagvlak te kunnen realiseren.  

•	 uitgeven van aandelen / obligaties zodat mensen mede-eigenaar kunnen worden van het windpark [bijvoorbeeld voor de 
bewoners van de erven temidden van het ‘windbos’ bij Aalter]

•	 omwonenden gratis of met korting groene stroom leveren
•	 omwonenden gratis of met korting isolatie of zonnepanelen aanbieden voor hun woningen 
•	 gratis of met korting groene stroom leveren aan overheidsgebouwen of maatschappelijke voorzieningen (bv. zwembad) 
•	 oprichten van een windfonds waarin een percentage van de omzet wordt gestopt. Een bewonerscommissie mag zelf be-

slissen waar het geld uit het fonds naartoe gaat (sociaal maatschappelijke voorzieningen zoals een buurthuis,  landschap-
pelijke investeringen in de omgeving, versterken recreatieve mogelijkheden etc.) [bijvoorbeeld voor de drie dorpen gelegen 
rondom de windkouter]

•	 een deel van de omzet investeren in de ontwikkeling van andere duurzame energiebronnen zodat er een meervoudig 
energielandschap ontstaat [bijvoorbeeld bospercelen in het windbos tbv biomassa]

•	 een deel van de omzet investeren in landschappelijke versterking van de omgeving [bijvoorbeeld het versterken van beplan-
te beekdalen in de omgeving van de windkouter]

•	 investeren in de verdere verduurzaming van bedrijventerreinen en deze ook als zodanig profileren
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Bijlage 1.  ‘Terugvalopties’ 
Windakker
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E40

Landegem

schematische visualisatie: vanaf de E40 schematische visualisatie: vanuit de omgeving

voorbeelduitwerking  omvorming lijnopstelling tot cluster

N

500m 1km250m0
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In deze bijlage zijn 2 ‘terugvalopties’ weergegeven voor de windakker ten westen van Gent, vanwege een lopende vergun-
nings- en beroepsprocedure voor een lijnopstelling van 7 windturbines langs de E40 ten noorden van Nevele. Beide opties 
gaan uit van integratie van (een deel van) de lijnopstelling binnen het model van landschappelijke clusters langs de E40. De 
eerste optie tracht een deel van de lijnopstelling in te passen in de ‘windakker’cluster. Hiervoor is wel een aanpassing nodig 
van de in de aanvraag voorgestelde lijnopstelling. De tweede optie gaat ervanuit dat aanpassing van de voorgestelde lijnop-
stelling niet meer mogelijk / haalbaar is en vervangt de ‘windakker’ door de lijnopstelling. Bij deze ‘terugvaloptie’ wordt de 
lijnopstelling voor één periode wordt vergund. Als de turbines afgeschreven zijn, zal ook in dit gebied worden overgegaan op 
het clustermodel.

Terugvaloptie 1
De in de vergunningaanvraag voorgestelde lijnopstelling van 7 windturbines wordt ‘omgebouwd’ naar een compacte 
clusteropstelling van eveneens 7 turbines. Hiertoe zullen nieuwe overlegrondes opgestart moeten worden met de 
betrokkenen. Voordeel van deze optie ten opzichte van ‘terugvaloptie’ 2 is dat het past binnen het hoofdprincipe; ‘clusters 
langs de E40’. Nadeel ten opzichte van het in de visie gepresenteerde model is dat er relatief veel verspreide bebouwing op 
deze locatie aanwezig is. Dit betekent weinig flexibiliteit ten aanzien van situering van individuele molens. Realisatie van een 
helder, duidelijk afgebakend en compact cluster zoals omschreven bij de ontwerpprincipes voor de windakker is op deze 
locatie lastig.  

Voor deze optie gelden dezelfde algemene principes t.a.v. onderlinge afstand en omvang cluster als voor het hoofdmodel:
•	 Afstand tussen de clusters is min. 7 km. (70x ashoogte turbine) 
•	 Clusters zijn opgebouwd uit min. 5 turbines en maximaal 12 turbines

Bovendien gelden dezelfde ‘windakker’-principes t.a.v. opstelling en inpassing:
•	 Cluster krijgt een heldere, geometrische opstelling die zo compact mogelijk is
•	 Bij de windakker worden geen nieuwe beplantingselementen toegevoegd om openheid zoveel mogelijk te behouden
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E40

Landegem

schematische visualisatie: vanaf de E40 schematische visualisatie: vanuit de omgeving

N
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Terugvaloptie 2
De in de vergunningaanvraag voorgestelde lijnopstelling van 7 windturbines blijft in z’n huidige vorm 
gehandhaafd. Zoals in de visie al vermeld heeft deze optie als groot nadeel dat de lijnopstelling binnen 
het model met verder alleen compacte clusters afbreuk zal doen aan de herkenbaarheid en beleving van 
het gehele model. 

Voor deze optie gelden dezelfde algemene principes t.a.v. onderlinge afstand en omvang cluster als voor 
het hoofdmodel:
•	 Afstand tussen de clusters / lijnopstelling is min. 7 km. (70x ashoogte turbine) 
•	 Clusters / lijnopstelling zijn opgebouwd uit minimaal 5 turbines en maximaal 12 turbines

Bovendien gelden dezelfde ‘windakker’-principes t.a.v. inpassing:
•	 Bij de windakker worden geen nieuwe beplantingselementen toegevoegd om openheid zoveel 

mogelijk te behouden

Landegem
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Colofon



De ‘Ruimtelijke Visie Windenergie E40-zone’ is opgesteld door H+N+S Landschapsarchitecten in opdracht van de Provincie Oost-Vlaanderen 
in samenwerking met Antea Groep. Bij dit rapport hoort het deelrapport ‘Analyse Landschap & Energie’ d.d. 1 december 2011.
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