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De provincie Oost-Vlaanderen wil in april (of mei) een visie voor windmolens langs de E34 
en de E40 goedkeuren. Natuurpunt en Partners Meetjesland vindt het positief dat de 
provincie het initiatief neemt om op een planmatige wijze ruimte te voorzien voor 
bijkomende windmolens in het Meetjesland. Onze vereniging is, samen met alle lokale 
natuur- en milieuverenigingen, al langer vragende partij voor een sturende rol van de 
overheid inzake de inplanting van windmolens. We verwijzen hierbij naar onze visie op 
www.NPMeetjesland.be/windmolens. 
 
Als natuur- en milieuvereniging staan we positief tegenover bijkomende kansen voor 
windenergie in het Meetjesland. Hierbij kan onze regio mee instaan voor een duurzame 
energieproductie. Dit is ecologisch belangrijk. Het kan ook een belangrijke economisch 
belangrijke troef voor onze regio zijn. Wel essentieel is dat de negatieve impact op natuur, op 
landschap en op de leefkwaliteit tot een minimum beperkt wordt. Dit kan door een goede 
inplanting van de turbines, dus door een duidelijke visie op welke locaties geschikt zijn en 
welke niet. Concreet betekent dit dat zones aangeduid worden waar initiatieven genomen 
worden om op korte termijn windmolens te realiseren én dat in andere zones de komst van 
windmolens verboden wordt. 
 
 
De aandachtspunten van Natuurpunt en Partners Meetjesland 

Algemene aandachtspunten bij ruimtelijke inplanten van windmolens zijn voor Natuurpunt en 
Partners Meetjesland: 

 de keuze voor grotere clusters van windmolens, omdat dit voor de minste 
verstoring zorgt. Het groeperen van minimaal zes windmolens, en dan nog liefst 
grote windmolens, geniet de voorkeur 

 naast het vermijden van woongebieden en grote woonconcentraties, 
natuurgebieden en landschappelijk waardevolle gebieden worden ook 
leefgebieden en trekroutes voor avifauna vermeden 

 
Cluster langs E34 (Madegem-Zelzate): 

 Natuurpunt en Partners Meetjesland ondersteunt de keuze van het lineaire 
scenario waarbij zowel parallel aan de infrastructuurbundel gevormd door de 
snelweg E34 en de hoogspanningsleidingen, aansluitend aan de al 
aanwezige windmolens, bijkomende windmolens gerealiseerd worden. Een 
groepsgewijze inplanting langs de E34 is niet wenselijk. Zowel de impact 
naar landschap, bewoning als avifauna is voor dit scenario veel negatiever.  

 Natuurpunt en Partners Meetjesland maakt voorbehoud bij de realisatie van 
windmolens in de zone tussen de Peperstraat en Kaprijke. Deze zone is 
landschappelijk waardevoller dan de meer westelijk gelegen projectzone. 
Natuurpunt en Partners Meetjesland vreest bovendien dat windmolens op deze 
locatie een negatieve impact zullen hebben op trekkende avifauna. Enkel 
wanneer door bijkomende monitoring wetenschappelijk aangetoond kan worden 
dat de impact op trekkende avifauna uiterst beperkt is kan op langere termijn, na 
volledige invulling van de zone ten westen van de Peperstraat, ook deze zone 
aangesproken worden. 
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 Omwille van de open ruimte (geen grootschalige bebouwing) tussen Eeklo en de 
Kanaalzone van Gent-Zelzate en de vogeltrekroutes is Natuurpunt en Partners 
Meetjesland absoluut geen voorstander om langs de volledige E34 
windmolens te voorzien. Natuurpunt en Partners Meetjesland is wel van 
oordeel dat ook ter hoogte van Assenede-Zelzate, in de ruime omgeving van de 
Asseneedse KMO-zone, windmolens gerealiseerd kunnen worden.  

 
Cluster langs E40 (Aalter-Gent): 

 Voor Aalter is Natuurpunt en Partners Meetjesland voorstander van het 
scenario duurzame bedrijventerrein. Het is duidelijk dat de negatieve impact 
van windmolens op natuur en landschap hier uiterst beperkt tot nihil is. Het is wel 
essentieel dat er goed over gewaakt wordt dat de windmolens niet te dicht 
tegen woongebieden komen.  

 Natuurpunt en Partners Meetjesland staat zeer sceptisch tegenover het 
concept van een windbos dat door de provincie bestudeerd werd. De effecten 
op onder meer avifauna (roofvogels) en vleermuizen kunnen hierbij nefast zijn. 
Het is voor Natuurpunt en Partners Meetjesland ook niet wenselijk om 
windmolens te realiseren ten noorden van de spoorweg in de omgeving van het 
beschermde landschap van de Oude Vaart. Langs de E40 komt de zone tussen 
de spoorweg in het noorden Brugge-Gent en de bossen van het Hooggoed in het 
zuiden en de straten Sterrewijk en Biesemveldstraat wel in aanmerking. 
Natuurpunt en Partners Meetjesland is van oordeel dat in deze zone de 
negatieve effecten beperkter zijn dan in de boszone rond het Hooggoed. 

 Voor Nevele vindt Natuurpunt en Partners Meetjesland zowel de lijnopstelling 
(cfr. lopende vergunningsprocedures) als het clusterconcept (cfr. de windakker 
in Landegem-Drongen) een mogelijke optie. Beide concepten zouden voor 
deze locaties verder uitgediept moeten worden, om uiteindelijk één optie te 
behouden. Vooral de impact voor de omringende woonkernen, waarvoor een 
cluster lokaal een sterkere invloed kan hebben dan een lijnopstelling (ook al is de 
ruimtelijke invloedsfeer van een cluster kleiner), verdient meer aandacht. Voor de 
windakker in Landegem-Drongen zou het bovendien aangewezen zijn om aan te 
sluiten bij het industrieterrein van Baarle-Drongen en een voldoende afstand tot 
de woonkernen te garanderen door bijvoorbeeld het aantal windturbines te 
beperken (5 à 6). 

 
 
Sturende overheid en participatie bij realisatie van bijkomende windmolens 

We pleiten ervoor om windmolens maximaal op gronden van de overheid te realiseren, al 
dan niet door gerichte verwerving van de geschikte gronden. Op die manier gaat een 
belangrijk deel van de opbrengst van de windmolens naar de overheid. Deze middelen 
kunnen dan ingezet worden om verdere maatregelen te nemen voor een sociaal en 
ecologisch verantwoord energiebeleid en voor natuur- en landschapsherstel. 
 
Om het draagvlak voor windmolens te verhogen pleit Natuurpunt en Partners Meetjesland 
ook voor een financiële participatie van de bevolking. Natuurpunt en Partners 
Meetjesland is dan ook verheugd met de oprichting van windcoöperaties in onder meer het 
Meetjesland. We ondersteunen de vraag voor de keuze om coöperaties bestaande burgers 
uit de regio (eventueel samen met lokale besturen) de mogelijkheid te bieden om minstens 
50% van de windprojecten te organiseren. 


