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1. INLEIDING
door Anneloes van Noordt 

Grootschalige hernieuwbare energiebronnen 
zijn nodig als we de lange termijn 
klimaatdoelstellingen, zoals overeengekomen 
in het kader van het Klimaatakkoord van 
Parijs, willen realiseren. De zoektocht naar 
mogelijke energiebronnen in de omgeving 
en nieuwe toepassingen voor hernieuwbare 
energie wordt steeds intensiever. Energie-
gerelateerd landgebruik begint hierdoor 
ook steeds meer te concurreren met andere 
types van landgebruik, zoals bijvoorbeeld 
voedselproductie, natuurontwikkeling, …. Ruimte 
is echter een schaars goed en hernieuwbare 
energieopwekking, opslag en de benodigde 
infrastructuur moeten ruimtelijk ingepast 
worden. 

Ondanks het ‘gebrek aan’, biedt de ruimte 
ook opportuniteiten om slimme oplossingen 
en integratie van verschillende doelstellingen 
na te streven. Het is daarom belangrijk om 
de energietransitie als onderdeel van de 
duurzaamheidsopgave nauw bij de ontwikkeling 
van het landschap te betrekken. Een 
ondoordachte inplanting kan in strijd zijn met 
een goede ruimtelijke ordening of met direct 
werkende normen en kan hinderend werken ten 
aanzien van andere maatschappelijke noden 
zoals instandhouding natuur, veiligheid, wonen, 
landschap, onroerend erfgoed, etc.

Terwijl doelstellingen om hernieuwbare energie-
installaties te plaatsen ambitieus zijn en het 
algemene draagvlak voor hernieuwbare energie 
groot is, wordt het ook steeds duidelijker dat de 
lokale aanvaarding voor deze installaties een 
bepalende factor is. Lokale aanvaarding kan een 
versterking betekenen, maar in het omgekeerde 
geval kan de lokale afwijzing een beperking zijn. 
De algemene ondersteuning voor hernieuwbare 
energie wordt niet altijd doorvertaald naar lokale 
ondersteuning binnen specifieke projecten. 
De veranderingen in het landschap en het 
verlies aan landschapskwaliteit zijn belangrijke 
argumenten voor oppositie (naast bijvoorbeeld 
gezondheidsfactoren). Dit kan worden 

gekoppeld aan de definitie van landschap 
die stelt dat landschap niet enkel de fysieke 
elementen zijn, maar ook beïnvloed wordt 
door onze perceptie ervan. Een internationaal 
erkende definitie is opgenomen in de Europese 
Landschapsconventie, waarin landschap wordt 
omschreven als “een gebied, zoals waargenomen 
door de mens, waarvan het karakter het resultaat 
is van de actie en interactie tussen natuurlijke 
processen en menselijke factoren”. Een regio 
kan aldus puur rond zijn fysieke kenmerken 
worden beschreven, maar doordat elke regio 
ook meerdere betekenissen met zich meedraagt 
die voortkomen vanuit de waarden van mensen 
moeten landschappen ook bekeken worden in 
het kader van verschillende culturele en sociale 
associaties zoals symbolische representaties, 
herinneringen, etc. Het energiesysteem kent 
doorheen de geschiedenis verschillende 
verschijningsvormen in de ruimtelijke context 
van het landschap. Elementen hiervan worden 
vandaag de dag zelfs als kenmerkend gezien 
voor het Vlaamse cultuurlandschap, denk hierbij 
maar aan de oude windmolens. Veranderende 
maatschappelijke noden en waarden hebben 
ook in het verleden voor veranderende 
landschappen gezorgd.

Kortom, we zijn ons niet alleen maar bewust van 
de opgave (kWh), en dat deze opgave ruimte 
vraagt (kWh/m2), maar ook dat dit landschappen 
verandert en zelfs kan herdefiniëren (kWh/
landschap). Bij een energielandschap gaat 
het niet alleen om de ruimtelijke expressie van 
zichtbare, fysieke relaties, maar net zo goed om 
de minder tastbare relaties. De literatuur  stelt 
dat de huidige methoden om het landschap te 
benaderen niet zullen volstaan om hernieuwbare 
energie-ontwikkeling te faciliteren. Nieuwe 
interdisciplinaire en geïntegreerde benaderingen 
zullen nodig zijn om de benodigde transformatie 
processen te informeren en begeleiden. Deze 
studie wil zich dan ook expliciet richten op een 
landschappelijke invalshoek naast de milieu-
technische en energetische aspecten. 
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2. SAMENVATTING

Deze publicatie bestaat uit 3 delen. Het eerste 
deel is een richtlijnenhandboek. Dat deel 
beschrijft een methodiek voor de inplanting van 
windturbines en grootschalige infrastructuur 
voor hernieuwbare zonne-energie. Het tweede 
deel bestaat uit acht inspiratiecases in het 
Vlaamse landschap waarop de methodiek uit 
het eerste deel werd toegepast. Dat onderdeel 
maakt het richtlijnenhandboek concreet en 
dient als inspiratie voor de uitwerking van een 
energiestrategie rond zon en wind. Een derde 
deel (opgenomen als bijlage en ook beschreven in 
de methodiek) tenslotte is een afwegingskader 
voor evaluatie van milieueffecten in het MER. 

Het richtlijnenhandboek

Onze Vlaamse landschappen zijn complex en 
het terugbrengen van de ontwerpopgave tot één 
antwoord voor elk landschapstype is in de praktijk 
irrelevant. Elk landschapstype wordt namelijk 
doorkruist door infrastructuren, netwerken van 
menselijke activiteiten, woonlinten of andere 
natuurlijke systemen zoals valleien, meren, 
bossen, enz.. Elke plek in Vlaanderen is zo op 
een unieke, meervoudig manier samengesteld 
dat het niet zinvol is om algemeen geldende 
inrichtingsregels op te stellen. Een strategie 
voor de inplanting van grootschalige zonne- en 
windinfrastructuur is maatwerk…

Dit richtlijnenboek bevat een methodiek die 
het maatwerk voor het inplanten van die 
grootschalige energie-infrastructuur stuurt. Een 
eerste stap in de methodiek is de zoektocht naar 
de samenhangende ‘systemen’ die het landschap 
vormen. Die systemen kunnen landschapstypes 
zijn (bijvoorbeeld valleigebieden van een 
rivierbekken, bossen, polders, cuesta’s,…), 
infrastructuurnetwerken die structuur geven 
aan het landschap (grootschalige kanalen, 
havengebieden) of bebouwde gebieden 
(woonlinten, dorpen, steden, industrieterreinen, 
…). Voor elk van die landschappelijke systemen  

brengen we de landschapskarakterisatie  in 
beeld. Voor de oefening in dit boek hebben we 
ons voor de acht cases beperkt tot een quickscan 
van de karakteristieken en de potenties 
van het landschap. In de praktijk is echter 
een diepgaande landschapskarakterisering 
noodzakelijk om te komen tot een gefundeerde 
landschappelijke energiestrategie. Een tweede 
stap is het ontwerpend onderzoeken van 
ruimtelijke concepten van grootschalige zonne- 
en windinfrastructuur (energiebouwstenen) op 
maat en ter versterking van het landschap. In dat 
ontwerpend onderzoek worden impact en kansen 
voor het landschap afgetoetst en geëvalueerd: 
versterkt de infrastructuur het landschap? Is er 
een meerwaarde en draagt de ingreep bij tot de 
leesbaarheid of beleving van het landschappelijk 
systeem? Wat is de maximale draagkracht 
van het ontvangende landschap en wanneer 
wordt die overschreden? Het ontwerpend 
onderzoek resulteert in een motivatie voor 
het al dan niet toepassen van de onderzochte 
energiebouwstenen in het landschap. Een 
derde stap in de methodiek voor een visie op 
hernieuwbare zonne- en windenergie is de keuze 
van een voorkeurscenario. Die keuze gebeurt 
interdisciplinair - De begeleidingsgroep voor 
deze studie was gevarieerd in beleidsdomeinen 
(VLM, Onroerend Erfgoed, Departement 
Omgeving, ...) en dat bleek ook noodzakelijk 
in de vele discussies en workshops. De keuze 
gebeurt ook met maatschappelijk draagvlak. Er 
is nood aan dialoog en een gezamenlijke visie 
tussen burgers en lokaal en regionaal bestuur. 
De laatste stap onderzoekt de verankering van 
de visie en bereidt de implementatie voor. Die 
stap objectiveert de visie in duidelijke regels en 
afspraken onder de vorm van aftoetsingscriteria 
voor de evaluatie van de milieueffecten in een 
toekomstig project- of planMER. 

1 Landschapskarakterisering is een instrument in ontwikkeling bij de Vlaamse overheid dat de landschappelijke kwaliteiten, 
karakteristieken en mogelijkheden op een gestructureerde manier in beeld brengt. 
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8 cases ter inspiratie

De resultaten van de voorkeurscenario’s van de 
uitgewerkte cases dienen dus vooral gezien te 
worden als inspiratie voor het richtlijnenboek en 
weerspiegelen geenszins de visie voor effectieve 
uitwerking in regionale energiestrategieën. De 
studie werd uitgevoerd door het ontwerpteam 
onder begeleiding van een interdisciplinaire 
expertengroep vanuit de Vlaamse administraties. 
De visies zijn opgemaakt zonder lokale inbreng 
of brede burgerparticipatie. 

Het ontwerpend onderzoek dat we voor deze 
publicatie hebben uitgevoerd, heeft ons niet 
alleen inspiratie opgeleverd voor de uitwerking 
van de bovenbeschreven methodiek, maar heeft 
ons ook enkele belangrijke concrete conclusies 
opgeleverd:

Algemene conclusies:

- Er is een bewustwording van de nood aan 
veel hernieuwbare energieinfrastructuur en van 
de opportuniteiten die dat ook met zich mee 
brengt. Tegelijkertijd is bewustwording van de 
schaal van de impact van deze hernieuwbare 
energieinfrastructuur op onze landschappen 
voortschrijdend. In elke workshop was tijd nodig 
om de actoren in het regionale landschap te 
doen begrijpen dat hernieuwbare energie een 
plaats moet krijgen in het nieuwe toekomstige 
duurzame landschap. Pas als de beschermende 
defensieve houding voor onze landschappen 
afneemt, kunnen we nadenken over nieuwe 
duurzame toekomstige landschappen. Het is 
een houding die noodzakelijk is en enkel kan 
groeien bij een participatieve aanpak, zowel bij 
experten als bij burgers.

- Het antwoord op de vraag hoe actief 
of sturend de rol van energie wenselijk is in 
het landschap komt voort uit de aangetoonde 
potenties van het ontwerpend onderzoek en uit 
de resultaten van het debat in interdisciplinaire 
workshops en participatieve processen. De 
keuze van het gewenst toekomstbeeld in deze 

processen is bepalend of energie sturend is in 
het landschap of aanvullend en versterkend. 
Uit het onderzoek van de cases kwam de 
wenselijkheid van een sturende rol van energie 
in het landschap naar voor in de volgende cases:

1. In de gebieden waar werd geopteerd 
voor het uitbreiden van de samenhangende 
landschappelijke systemen: het uitbreiden van 
de bosrijke gebieden in de case Mol en het 
kanaallandschap S/M van Dessel, Turnhout en 
Schoten. 

2. In de gebieden met een bescherming van 
erfgoed of landschap, waar het ontwerpteam 
koos voor een re-interpretatie van het landschap 
of de transformatie van het landschap, waarbij 
dit in conflict is met de erfgoedbescherming. 
Dit werd aangetoond in het beschermde 
landschap van de Moeren (in de case van het 
Polderlandschap) en in het Beverhoutsveld (in 
de case van het Drevenlandschap).

- Een progressieve attitude rond erfgoed en 
landschapsbescherming is noodzakelijk om 
te komen tot een visie op nieuwe duurzame 
energielandschappen: 

- restricties rond erfgoedbeschermingen 
mogen niet a priori het uitgangspunt zijn voor 
de opmaak van een energiestrategie. Dat werkt 
te beperkend en is contraproductief voor een 
landschappelijke aanpak. Beschermingen en 
restricties zijn een deel van de motivatie bij het 
debat om te komen tot een voorkeurscenario 
en niet het uitgangspunt. Van belang hierbij is 
vooral welke waardevolle aspecten we wensen 
te behouden door de bescherming? Waarom 
willen we die beschermen? Kunnen we die 
waardevolle aspecten blijven behouden wanneer 
we een energieprogramma aan het landschap 
toevoegen? Op welke manier?

De bescherming of restrictie op zich is een zeer 
defensief instrument, en eigenlijk moet het 
over een blijvend debat gaan over de waarde 
van landschap (samenhang natuur/cultuur en 
de ervaring ervan op vandaag). Dat vergt niet 
alleen een progressieve houding, maar ook 
een actievere en adaptievere houding bij het 

beoordelen van landschapskwaliteiten.

Specifieke conclusies voor windturbines:

- Lijninfrastructuren (zoals snelwegen, 
spoorwegen, ...) zijn vanuit landschappelijk 
oogpunt niet automatisch een goede drager 
voor de inplanting van windturbines. Het is een 
hardnekkig denkpatroon in Vlaanderen dat we 
dringend moeten omkeren. Vaak snijden onze 
Vlaamse snelwegen midden door verschillende 
landschapstypes en zijn ze ongewenste 
barrières in de landschappen. Het koppelen 
van windturbines aan onze snelwegen geeft ze 
vaak een ongewenste verticale dimensie die de 
versneden landschapsindeling nog versterkt en 
draagt niet bij tot de karakterisering van onze 
Vlaamse landschappen. Vanuit deze studie 
wordt geadviseerd om deze strategie niet meer 
automatisch te ondersteunen maar contextueel 
landschappelijk af te wegen. Voor de Polders 
in West-Vlaanderen worden alternatieve 
suggesties gegeven voor de windturbines langs 
de E40. 

- Het is belangrijk voor een regio om 
snel en bewust te kiezen voor een wind-
inrichtingsconcept. Twee verschillende wind-
inrichtingsconcepten zijn in onze Vlaamse 
landschappen - vanwege de kleine schaal van 
onze landschappen - moeilijk te combineren. 
In het merenlandschap van Mol en in het 
heuvellandschap van Droog Haspengouw 
zijn telkens 2 windconcepten getest. De 
combinatie van de twee concepten overstijgt 
telkens de draagkracht van het landschap en 
is niet wenselijk. Een bewuste landschappelijke 
keuze is voor elke regio cruciaal als de 
windwinningsgebieden willen bijdragen aan 
de karakterisatie van het landschap. De keuze 
voor het plaatsen van turbines in een bepaalde 
opstelling betekent bovendien ook een lock-
in voor de volledige regio. Dat betekent dat de 
keuze voor een concreet windproject betekent 
dat andere windinrichtingsconcepten niet meer 
toepasbaar zijn in de regio. 

Concreet adviseert deze studie om als regio snel te 

kiezen aan welk samenhangend landschappelijk 
systeem  en met welke windconcepten 
(windenergiebouwstenen) de regio aan de slag 
gaat. Per bouwsteen moeten er vervolgens 
duidelijke inrichtingsstrategiën worden uitgezet 
rond openheid, schaal, samenhang, opstelling, 
functionaliteit en landschapsversterking.

- Er staat een limiet op de schaal en 
hoogte van windturbines in onze Vlaamse 
landschappen. Hoewel energie-experten vaak 
beweren dat het verschil tussen 150 meter (bvb 
turbines van 3MW) of 250 meter tiphoogte 
(bvb turbines van 6MW) van de turbines 
verwaarloosbaar is in de beleving ervan, tonen 
de resultaten in onze studie dat dit niet altijd 
het geval is. Het hangt af van de schaal van het 
landschappelijk systeem en uiteraard ook van de 
nabijheid van bewoonde kernen of woonlinten. 
Viewshedanalyses op maat helpen bij de 
inschatting ervan. 

Specifieke conclusie voor zonne-infrastructuur:

- Heel wat energiebouwstenen zitten 
vandaag nog in een fase van proefopstelling. 
Zonne-energieconcepten zoals agrivoltaïcs, 
zonneroutes, zonneparkings, zonnesporen, 
energielandschapsbelevingsparken, … zijn nog 
niet of amper getest in Vlaanderen. Dat is om 
allerlei redenen: wetgeving, eigendom, juridische 
beperkingen of gewoon geen core-business 
van de eigenaars/specifieke overheden. Het 
ontwerpend onderzoek toont nochtans dat 
er heel wat koppelingsmogelijkheden zijn 
bij onze Vlaamse landschappen zonder een 
monofunctionele grondinname. Dit dient 
dringend op grotere schaal uitgerold te worden.

Afwegingscriteria voor MER

De milieueffectenrapportage is een cruciaal 
instrument in de implementatie van een 
regionale energievisie en in de directe realisatie 
van grootschalige energie-infrastructuur. 
Een planMER of projectMER is bepalend bij 
zowel de opmaak van instrumentarium als bij 
de vergunningsverlening en realisatie van de 
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energieinfrastructuur. Het is bovendien een 
cruciaal instrument in de motivatie naar burgers. 
Daarom doen we in deze studie twee suggesties 
om de MER-procedure te verbeteren.

Een eerste suggestie is de bepaling van 
gebiedsspecifieke afwegingscriteria op basis 
van de Ruimtelijke Regionale Energiestrategie 
voor wind en zon.  Het bepalen van de 
afwegingscriteria op maat van de toekomstvisie 
is noodzakelijk om los te komen van een MER die 
enkel evalueert op basis van de impact op het 
huidige landschap en dus geen rekening houdt 
met het wensbeeld voor een nieuw toekomstig 
landschap. Concreet houdt onze suggestie in 
dat binnen de huidige disciplines van de MER 
op voorhand wordt bepaald hoe de impact of 
het effect op het toekomstige landschap wordt 
gescoord voor dit specifieke landschap. Dit kan 
worden opgenomen in de kennisgevingsnota 
waarin de methodiek van de MER-beoordeling 
wordt voorgesteld. In deze kennisgevingsnota 
kan de evaluatiestrategie met de criteria op 
maat van het nieuwe energielandschap - verder 
uitgewerkt in dit bundel - worden opgenomen. 
Het vastleggen van deze specifieke criteria 
in een participatief en gedragen proces voor 
een volledige regio, zal het in de toekomst een 
stuk makkelijker maken om energieprojecten 
te sturen en vergunningentrajecten een stuk 
makkelijker te laten verlopen voor de hele regio.  

Een tweede suggestie is de toevoeging 
van het criterium ‘landschapsversterking’ 
aan de te onderzoeken discipline ‘landschap, 
bouwkundig erfgoed en archeologie’ in het MER-
onderzoek. Dat criterium toevoegen geeft de 
mogelijkheid om maatregelen die de identiteit, 
beleving, biodiversiteit, karakterisatie, … van 
het landschap bevorderen, mee te nemen in de 
totaalevaluatie van een project of plan. Hierin 
kan de inzet van bijvoorbeeld omgevingsfondsen 
voor specifieke landschappelijke versterking 
worden opgenomen. Het benoemen van 
landschapsversterkende maatregelen in 
de afwegingscriteria zorgt er ook voor dat 
maatregelen in overeenstemming zijn met de 
wenselijke landschapsbeeld en dat er niet 
‘ad hoc’ aan aanplantingen wordt gedaan. 
Als voorbeeld voor de uitwerking van de 
evaluatiecriteria zijn er bij elke case een 
aantal algemene afwegingsregels opgenomen 
(in een blauw kader). In de bijlage is er een 

gedetailleerde versie van de afwegingscriteria 
per case toegevoegd. 

Kritische reflecties: 

- In deze studie zijn de landschapsversterkende 
maatregelen oppervlakkig onderzocht en 
beschreven. Een diepgaander onderzoek in 
landschapskarakterisatie is noodzakelijk om 
specifiekere landschappelijke strategieën 
te detecteren die de huidige kwaliteiten en 
karakteristieken van het landschap versterken 
en de mogelijkheden aftoetsen. Het gaat 
dan om een  gedetailleerdere visie rond de 
toepassing van kleine landschapselementen 
(dreven, houtkanten, bosranden, Meerhoevers, 
holle wegen, …), de habitatmogelijkheden 
van natuursoorten (flora en doelsoorten) 
en het gewenste beheer. Dit onderzoek is 
nodig voor een goede implementatie van 
landschapsversterkende maatregelen in een 
energiestrategie. 

- Het technisch potentieel aan geproduceerde 
MW zou een waardevolle aanvulling zijn aan de 
onderzochte scenario’s van deze studie, maar 
het werd in deze studie verder niet berekend. 
Er werd bewust gekozen om het afgebakende 
studiebudget in te zetten op andere focuspunten.
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3. DOELSTELLINGEN EN 
REFLECTIES 

3.1 Doel van de studie

Het doel van deze publicatie is om bij te dragen 
aan een beter inzicht in hoe we kunnen bouwen 
aan duurzame energielandschappen in 
Vlaanderen. Een duurzame energielandschap 
wordt in de wetenschappelijke literatuur 
gedefinieerd als ‘een fysische omgeving dat 
kan evolueren op basis van lokaal beschikbare 
hernieuwbare energiebronnen, zonder 
landschappelijke kwaliteit, biodiversiteit, 
voedselproductie en andere leven-
ondersteunende ecosysteemdiensten te 
compromitteren’ (Stremke, S.; Dobbelsteen, 
A. van den. Sustainable energy landscapes: 
An introduction.). Elke vorm van hernieuwbare 
energie (HE) transformeert het landschap op 
zijn eigen specifieke manier en kan daardoor 
de landschapskwaliteit in verschillende vormen 
beïnvloeden, zowel positief als negatief. Deze 
studie vertrekt van het idee dat de inpassing van 
hernieuwbare energietechnologieën, specifiek 
voor zon en wind, de karakteristieken en 
kwaliteiten van onze landschappen in Vlaanderen 
niet per se hoeft aan te tasten. De ontwikkeling 
van een duurzaam energielandschap kan 
aangegrepen worden om een nieuwe laag in 
het landschap te vormen die herordent, terug 
betekenis en structuur brengt of de leesbaarheid 
van een gebied vergroot. Het is ook een kans om 
terug kwaliteit te brengen in een landschap. Een 
betere inpassing van hernieuwbare energie in 
het landschap kan er mede voor zorgen dat deze 
nieuwe landschapselementen sneller aanvaard 
worden door de maatschappij. Landschap wordt 
zo de onderhandelaar tussen de nieuwe energie-
infrastructuur en de ontvangende ruimte waarin 
zij een plaats zoekt. 

Deze studie verkent de kansen en het 
potentieel van zonne- en windenergie voor 
landschapsontwikkeling,  -identiteit en 
-beleving, door de impact van zonne- en 
windenergie in beeld te brengen binnen de 
context van de diversiteit en identiteit van de 

landschaptypes in Vlaanderen. Door middel 
van ontwerpend onderzoek worden beeldende 
en verbeeldende landschappelijk-ruimtelijke 
concepten uitgedacht die de verschillende 
uitdagingen aaneenkoppelen. Deze publicatie 
dient als inspiratie voor ontwerp en geeft input 
voor het beleid. 

3.2 Een progressieve 
aanpak / zoektocht

De zoektocht naar ruimte voor grootschalige 
zonne- en windinfrastructuur botst vandaag 
op heel wat landschappelijke restricties 
(bescherming, veiligheid, leefbaarheid, ...). In 
dit onderzoek werd expliciet gevraagd door de 
opdrachtgever om hier progressief mee om te 
gaan. We vertrekken niet vanuit de restricties 
maar vanuit de potentie die het landschap kan 
bieden. 

Concreet betekent dit dat we in deze studie 
bijvoorbeeld eerst zoeken naar gewenste 
landschappelijke inplanting en pas nadien 
gaan evalueren wat de impact is op de 
huidige beschermingen die op het gebied van 
toepassing zijn. Restricties rond leefbaarheid 
(geluid/slagschaduw) bij woongebouwen 
worden toegepast op woningen in kernen 
en woonclusters en niet op afgelegen 
woonentiteiten in buitengebied. Voor deze 
laatste woningen gaan we uit van een ruimtelijk 
uitdoofscenario en beschouwen we dit niet 
als restrictie. Er wordt bijvoorbeeld ook geen 
rekening gehouden met de radarafstanden 
tot kleinere vlieghavens omdat toekomstige 
ontwikkelingen radarinterferentie kunnen 
oplossen. 

Deze progressieve aanpak wordt aangenomen 
om nieuwe inzichten met betrekking tot  
toekomstige duurzame energielandschappen te 
verwerven en om bakens te kunnen verzetten.
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3.3 Reflecties op de huidige 
aanpak

Het Vlaamse kader 

Om hernieuwbare energie grootschalig door zon 
en wind te realiseren conform de Vlaamse richtlijn 
hernieuwbare energie beschikt Vlaanderen 
over enkele instrumenten. Specifiek voor wind 
beschikt Vlaanderen bijkomend over volgende 
instrumenten:

- VCRO (Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening). 
De VCRO bepaalt de beoordelingscriteria 
voor een omgevingsvergunningsaanvraag 
voor stedenbouwkundige handelingen en 
bepaalt eveneens wanneer een vergunning 
geweigerd dient te worden. Strijdigheid met 
de stedenbouwkundige voorschriften is 
een mogelijk weigeringscriterium, maar de 
clichering (art. 4.4.9) omvat wel een specifieke 
afwijkingsmogelijkheid voor windturbines en 
hernieuwbare energie-installaties. Het artikel 
beschrijft de afwijkingsmogelijkheden.

- Omzendbrief RO/2014/02: de omzendbrief 
schept een afwegingskader voor de beoordeling 
van de 

inplanting van grootschalige windturbines 
volgens de regels van de ‘goede ruimtelijke 
ordening’.  Voor grootschalige zonneparken is er 

geen omzendbrief voor handen.

- Naast de VCRO is ook de VLAREM van belang  
- toch zeker voor wat betreft grootschalige 
windturbines - ter beoordeling van de milieu-
aspecten van de omgevingsvergunning.

- Het Vlaamse kader voor MER en VR: het 
DABM (Titel IV) en het MER-besluit (2004). 
Het Richtlijnenboek MER en Handleiding 
Windturbines geeft hier meer duiding: het 
richtlijnenhandboek beschrijft de methodologie 
en uit te werken disciplines voor de rapportage 
van de milieueffecten. De handleiding 
Windtubines heeft tot doel te verduidelijken 
welke project-MER-verplichtingen er bestaan 
voor windturbineprojecten en/of projecten die 
wijzigingen of uitbreidingen van bestaande 
windturbineparken inhouden. 

- Handboek windturbines: bevat richtlijnen, 
regels en voorschriften voor het berekenen 
van het directe en het indirecte risico van 
windturbines.

Indien een RUP aangewezen is, dan dient het 
RUP opgemaakt te worden in uitvoering van een 
ruimtelijk beleidsplan (of nog geldend ruimtelijk 
structuurplan). Momenteel worden door veel 
besturen ruimtelijke beleidsplannen gemaakt. 
Een beleidskader specifiek voor HE biedt hier 
de opportuniteit voor de verankering van een 
RRES.

Schematische voorstelling van de huidige proces-aanpak voor windtutbines in Vlaanderen

Kritische reflectie op het huidige  Vlaamse 
kader: nood aan gebiedsspecifieke 
benadering.

In de huidige instrumenten wordt een 
landschapsspecifieke benadering duidelijk 
benoemd voor de inplanting van grootschalige 
windturbines. De omzendbrief bijvoorbeeld 
vraagt onderzoek naar de mate waarin impact 
en effecten optreden in een specifiek landschap. 
Het beschrijft dat initiatieven gemeentegrens-
overschrijdende afstemming nodig hebben. 
Voor de realisatie van windturbines wordt 
een lokalisatienota gevraagd waarbij 
visualisaties van het geheel toegevoegd 
moeten worden om de effecten van de ingreep 
op het landschap te kunnen evalueren. In de 
milieueffectenrapportage wordt de discipline 
landschap als aparte discipline opgenomen bij 
de rapportage. Binnen de discipline landschap, 
bouwkundig erfgoed en archeologie wordt 
gevraagd om de effecten op de landschappelijke 
structuur en relaties in kaart te brengen. De 
instrumenten voorzien dus een duidelijk kader 
waarin landschap een bepalende factor is. 

In de praktijk merken we echter dat de huidige 
evaluatie van effectengroepen in de discipline 
landschap ontoereikend is. De lokalisatienota’s, 
die worden gevraagd in de omzendbrief, zijn 
geënt op het bestaande vergunningskader en 
focussen op de effecten op de huidige toestand 
van het bestaande landschap. Deze hebben 

dus geenszins het doel van een visie over het 
toekomstige landschap te formuleren. Het idee 
van een ‘nieuw’ en ‘duurzaam’ energielandschap 
kan dus moeilijk worden gecreëerd in Vlaanderen 
met dit instrumenteel kader. Met deze studie 
wordt wel getracht een visie te formuleren. 

Er is nood aan een bovenlokale aanpak 
voor grootschalige hernieuwbare energie 
infrastructuur, waarbij eerst een gedragen 
en landschappelijk geïntegreerde visie wordt 
opgemaakt en bekrachtigd. Deze ‘regionale’ 
visie voor een toekomstige energiestrategie 
dient zich te integreren in een toekomstvisie 
voor landschap, wonen, werken en leven. Dit 
betekent een visie die enerzijds rekening houdt 
met het bestaande specifieke landschap, waar 
de visie betrekking op heeft, maar ook aansluit 
met het ruimtelijk beleid voor de toekomst. 
Het is dus wenselijk om de impact, de effecten 
en de potenties op deze toekomstige ruimte ook 
mee te integreren in de lokalisatienota.  

De huidige procesmethodiek

Vandaag bouwt een investeerder aan een 
project met kennis van het richtlijnenboek, de 
handleiding ‘windturbines’ en de omzendbrief 
van de Vlaamse regering. De investeerder is dus 
op de hoogte van de ‘bestemmingsneutraliteit’  
(n.v.d.r.: op het ogenblik van deze publicatie  is de 
bestemmingsneutraliteit nog niet goedgekeurd) 
en van restricties - afstandsregels, 
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slagschaduwrestricties, veiligheidsbuffers, … - 
voor de energie-infrastructuur. De investeerder 
gaat met deze kennis zelf aan de slag en neemt 
opties bij grondeigenaren voor de opstal van 
turbines. Er zijn eventueel ook gesprekken met 
hogere overheden en adviesinstanties om de 
projectideeën in een voortraject al eens af te 
toetsen.

Wanneer het project vorm heeft gekregen, 
moet de ontwikkelaar een aanvraag voor een 
omgevingsvergunning indienen. Dit gebeurt 
meestal via de Provinciale of de Vlaamse 
overheid. Langs deze weg komt de ontwikkelaar 
in een formeel traject terecht waarbij de 
milieueffecten worden onderzocht in een 
projectMER of een localisatienota. Op basis 
van een toetsing aan de Vlaamse instrumenten 
geven specifieke adviesinstanties vervolgens 
advies over de vergunningsaanvraag. Er volgt 
een openbaar onderzoek, waarin het lokaal 
bestuur na ontvangst van deze adviezen en 
mogelijke bezwaarschriften het dossier verder 
analyseert en een advies bepaalt. 

Kritische reflectie op de huidige 
procesmethodiek: 

- (Te) kleine slaagkans voor een energieproject

De kans dat de aanvraag voor een 
omgevingsvergunning in deze procedure een 
positief advies krijgt is (te) klein om de ambitieuze 
Vlaamse doelstellingen mbt het realiseren van 
hernieuwbare energie te halen. Het initiatief voor 
grootschalige hernieuwbare energieprojecten 
zit meestal bij de energieontwikkelaar, die de 
impact en de kansen van het project op het 
ontvangende landschap dient te motiveren. 
Bij elke aanvraag worden hiertoe adviezen 
opgevraagd op alle bestuursniveaus (Vlaams, 
Provinciaal, gemeentelijk) en worden instanties 
ingeschakeld voor advies (stedenbouwkundige 
ambtenaars, GECORO, burgerinitiatieven, …) en 
openbaar onderzoek. Bij heel wat initiatieven 
in deze procedure gaan we dus niet uit van de 
wenselijkheid in het landschap, maar vanuit het 
opportunisme van het concrete project van de 
ontwikkelaar.

- Een moeilijk model om hernieuwbare energie in 
Vlaanderen op te schalen.

Het initiatief voor een windproject zit vandaag 

bij de (private) energie-ontwikkelaar. Deze 
ontwikkelaar verdedigt vanuit zijn/haar eigen 
projectvisie de motivatie voor de locatie van die 
turbine(s). De overheid probeert hierin maximaal 
te faciliteren en indien de milieueffecten niet 
negatief zijn kan deze ontwikkelaar met een 
positief advies de omgevingsvergunning 
aanvragen. Deze aanpak maakt het moeilijk 
om landschapsgehelen op een grootschalige 
manier planmatig te transformeren in duurzame 
energielandschappen.   De ad hoc inplanting van 
één of enkele windturbines – die met de beste 
intenties worden gerealiseerd - kan er namelijk 
voor zorgen dat toekomstige totaalvisies moeilijk 
realiseerbaar worden. Keuzes om bijvoorbeeld 
volledige landschappen te vrijwaren en/of andere 
landschapsgehelen planmatig te transformeren 
naar energielandschappen kunnen worden 
gehypothekeerd door individuele ingrepen. 

3.4 Nood aan een Regionale 
Ruimtelijke Energiestrategie 
(RRES)

Elke regio een RRES!

In Vlaanderen groeit het besef dat er nood is aan 
een gestuurde aanpak voor ruimtelijke regionale 
energiestrategieën. Deze systematische 
aanpak rond energie en ruimte is cruciaal en 
hoogdringend voor de energietransitie van 
Vlaanderen. Vlaanderen lijkt hiervoor te kijken 
naar de aanpak van buurland Nederland als 
voorbeeld. Het Nationaal Programma RES van 
Nederland ondersteunt de regio’s structureel 
bij het maken van de RES’en door kennis te 
ontwikkelen en delen, procesondersteuning 
en financiering aan te bieden en community te 
faciliteren. 

Het Departement Omgeving Vlaanderen 
finaliseerde in 2021 een eigen draaiboek voor de 
opmaak van de Vlaamse Ruimtelijke Regionale 
Energie Strategieën (RRES). Dit handboek 
heeft als doel om elke regio te ondersteunen 
bij het opstellen van ruimtelijke expliciete 
energiestrategieën op regionaal niveau. In het 
handboek staat beschreven hoe een regionale 
energiestrategie dient te worden opgemaakt, 
wie de actoren zijn en hoe het thema energie zich 

afweegt tegenover de andere beleidsdomeinen.  

De landschappelijke inpasbaarheid, impact 
en potentieel van grootschalige zonne- en 
windenergie in het Vlaamse landschap – het 
onderwerp van deze studie - is een belangrijk 
onderdeel van de RRES. In het handboek RRES 
worden de onderzoekstappen en de gewenste 
output in detail beschreven. In deze studie 
worden de stappen uit het draaiboek als leidraad 
gebruikt voor de uitwerking van de cases.  

Thema RRES als tijdelijke oplossing in 
afwachting van een RRES

In de praktijk zijn er vandaag nog te weinig 
regio’s die beschikken over een RRES. Oost-
Vlaanderen heeft één RRES voor Denderland 
(vanuit het strategisch project Denderland) en 
maakt vandaag (anno 2022) RRES’en op voor 
Waasland en het Oost-Vlaams kerngebied. In 
West-Vlaanderen werkt Leiedal aan de RRES 
Zuid-West-Vlaanderen. In de overige provincies 
worden ook initiatieven genomen om visies rond 
energie en ruimte op te maken, zoals in Vlaams 
Brabant (‘Energiek Pajottenland’), Provincie 
Antwerpen (‘Energielandschappen provincie 
Antwerpen) en in Limburg. 

De opmaak van een RRES is tijdrovend en 
de noodzaak om hernieuwbare energie-
infrastructuur te realiseren is dringend. Als 
overgangsmaatregel kan er - indien er nog 
geen RRES beschikbaar is in de regio - gekozen 
worden om een gedragen regionale visie op 
te maken voor specifieke thema’s, zoals voor 
grootschalige wind- en/of zonne-energie. Zo’n 
‘thema-RRES’ is dan een specifiek onderdeel 
van de RRES die afzonderlijk kan worden 
opgemaakt en nadien kan worden geïntegreerd 
in de RRES.

We beschouwen de opmaak van een thema-
RRES de minimale inhoudelijke ondersteuning die 
nodig is voor het verwerken van projectaanvragen 
voor windturbines en grootschalige zonne-
infrastructuur. Tegelijkertijd is dit thema-RRES 
een tijdelijke oplossing in afwachting van een 
volwaardig RRES voor elke regio.

3.5 De weg naar 
implementatie...

Een gedragen regionale visie rond hernieuwbare 
energie is noodzakelijk om het debat rond 
hernieuwbare energie-infrastructuur van 
discussies over de vergunning van individuele 
projecten op te schalen naar afwegingen en 
overleg op regionaal schaalniveau. Maar de stap 
naar implementatie is daarmee nog niet gezet. 

De implementatie van de RRES vraagt 
aanpassing aan het huidig ruimtelijk beleid. 
Zowel op Vlaams, als provinciaal en lokaal niveau 
bestaan er (al dan niet juridisch bindende) 
instrumenten die kunnen gebruikt worden 
om de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen 
in de regio te sturen. Het handboek RRES van 
Departement Omgeving beschrijft in detail 
welke instrumenten kunnen worden opgemaakt, 
waarvoor ze kunnen worden ingezet en op 
welk niveau dat kan gebeuren. Het handboek 
beschrijft ook de partnerschappen die moeten 
worden opgezet en hoe het draagvlak bij de 
bevolking kan worden vergroot. We gaan hier in 
deze studie niet specifiek verder op in.  

Een cruciaal element in de implementatie van 
een regionale energievisie, maar ook in de 
directe realisatie van grootschalige energie 
infrastructuur, is de milieueffectenrapportage. 
Wanneer er voor een regio verordenend 
instrumentarium wordt opgemaakt of 
wanneer een energieontwikkelaar een 
omgevingsvergunning voor grootschalige 
energieinfrastructuur aanvraagt, is het soms 
nodig een formele milieueffectrapportage 
(MER) op te stellen (planMER of projectMER).  
Hier wordt rekening gehouden met  mogelijke 
effecten van het plan of project op de 
leefomgeving. De resultaten van deze MER zijn 
zeer bepalend voor het slagen van een visie 
of een specifiek project. De kennisgeving van 
de MER (kennisgevingsnota) moet ook voor 
inspraak voorgelegd worden aan burgers en is 
dus ook zeer bepalend voor het draagvlak bij de 
bevolking. 

In deze studie tonen we hoe de huidige 
milieueffectenrapportage kan aangevuld 
worden met een gebiedsspecifieke benadering.  
We geven in de methodiek van het onderzoek 
suggesties hoe de milieueffectenrapportage kan 
worden ingezet om een regionale energievisie in 
de praktijk te brengen.   We vertalen de visie-
elementen uit het thema-RRES in gebieds-
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Schematische voorstelling van een aangepaste proces-aanpak voor windtutbines in Vlaanderen

gerichte richtlijnen en evaluatiecriteria, waardoor 
een meer gebiedsspecifieke benadering van 
de milieueffectenrapportage mogelijk wordt. 
Het benoemen van landschapscriteria en 
doelstellingen voor landschapsversterking 
die specifiek zijn voor een regio maakt het 
mogelijk om de inplanting van windturbines of 
van grootschalige fotovoltaïsche toepassingen 
op een objectieve en gedragen manier te gaan 
evalueren. 

3.6 Toevoeging van RRES in 
de huidige proces-aanpak

Onderstaand processchema toont de 
implementatie van de RRES of de opmaak 
van het thema-RRES die de nieuwe 
omgevingsvergunningen voorafgaat. Deze 
startegische energievisies worden opgemaakt 
in overleg met  de adviesinstanties die de 

uiteindelijke omgevingsvergunningen zullen 
moeten evalueren en mee-beoordelen.  De 
(ruimtelijke) criteria die worden bepaald en 
neergeschreven in het thema-RRES worden 
meegenomen in de kennisgevingsnota van de 
MER en worden zo opgenomen in de MER-
procedure. Op deze manier wordt de visie 
geïmplementeerd in de procedure van het 
vergunningentraject. 
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4. METHODIEK ONDERZOEK
Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de methodiek beschreven 
om te komen tot een Thema-RRES ‘grootschalige 
zonne- en windenergie’. We nemen hierbij 
het handboek RRES van het Departement 
Omgeving als leidraad voor de methodiek. 
Naast de methodiek voor de opmaak van zo’n 
thematische regionale energievisie, bekijken 
we ook hoe de keuzes en resultaten van het 
thema-RRES nadien ook kunnen bijdragen bij 
de implementatie van de energievisie. 

De methodieken die in dit hoofdstuk worden 
beschreven, worden in het volgende hoofdstuk 
toegepast als stappen in de uitwerking van acht 
voorbeeldcases.

4.1 Definitie van de 
ontwerpopgave

Het onderzoek start altijd met een duidelijke 
korte beschrijving van de ontwerpopgave. 
De cases werden telkens gekozen om 
exemplarisch te zijn voor een bepaalde context 
(zie verder: ‘keuze van de cases’). De definitie 
van de opgave bevat de doelstelling van het 
ontwerpend onderzoek ‘in grote lijnen’ voor deze 
landschappelijke context. Het geeft dus richting 
aan het onderzoek en onderscheidt hoofd- van 
bijzaak voor de toekomstvisie van de concrete 
case als voorbeeld voor een landschappelijke 
context. De ontwerpopgave schaalt de concrete 
cases dus op naar algemener generiek niveau 
van opgaves. 

De conclusies en lessen van het case-onderzoek 
worden op het einde van het onderzoek 
gekoppeld aan deze ontwerpopgave en dus aan 
generieke principes voor een specifieke Vlaamse 
landschappelijke context.

4.2 Impact en 
kansenonderzoek

Om de impact van grootschalige zonne- en 
windenergie op de landschapskwaliteit te 
onderzoeken, is inzicht in het landschap 
essentieel: Wat zijn de eigenschappen van het 
landschap? Welke kenmerken typeren het? 
Welke zijn de landschappelijke structuren op 
de verschillende schaalniveaus? Hoe staan 
menselijke en natuurlijke onderdelen met elkaar 
in relatie en hoe functioneren ze ten opzichte van 
elkaar? 

Op basis van een scan van landschappelijke 
kenmerken, kwaliteiten en bedreigingen krijgen 
we zicht op de opgaves in het landschap rond 
landschapsontwikkeling, -beleving en -identiteit 
van een specifiek gebied. Zoals het streven 
naar een betere natuur, een sterke landbouw 
en visserij, een kwaliteitsvolle bodem, schoon 
water,  het behoud van erfgoedwaarden, …  
We koppelen deze opgaves aan mogelijke 
bouwstenen (energetisch ruimtelijke concepten) 
van grootschalige zonne- en windenergie via 
een impact- en kansenonderzoek. We maken 
keuzes en motiveren die vanuit specifieke 
kansen in het landschap of vanuit de impact van 
de bouwstenen op dit landschap.

4.2.1 Quickscan van het ontvangende 
landschap

Deze studie heeft als uitgangspunt dat de 
potentie voor energie-infrastructuur afhankelijk 
is van de draagkracht van het ontvangende 
landschap, gekoppeld aan alle andere 
ruimteclaims die erop van toepassing zijn en 
hun beleving ervan door de mens. De potentie 
voor de energie-infrastructuur wordt hierbij 
bepaald door  het landschap van gisteren en 
vandaag en de opportuniteiten, kansen en 
noden voor het landschap in de toekomst. Dit 
is opgenomen in het huidige proces van de 
beleidsplanning en in het studiegebied van 
de ‘landschapskarakterisatie’, de recente 
‘methodiek-in-opmaak’ van de Vlaamse 
overheid dat de landschappelijke kwaliteiten, 
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karakteristieken en mogelijkheden op een 
gestructureerde manier in beeld brengt.

Landschapskarakterisaties zijn vandaag nog 
niet beschikbaar voor alle Vlaamse regio’s en 
in het kader van deze opdracht kon zo’n een 
diepgaande landschapsstudie voor alle 8 cases 
niet worden uitgevoerd. Om toch te komen tot 
een inspiratiedocument met duidelijke richtlijnen 
en methodiek,  hebben we de diepgaande 
landschapskarakterisatie vervangen door een 
‘quickscan van het ontvangende landschap’. 
We benaderen hierbij de methodiek van de 
landschapskarakterisatie, maar houden de 
lezing oppervlakkig en doelgericht voor deze 
studie vanuit volgende invalshoeken:

De Impact van fysisch en natuurlijk systeem

Het fysisch en natuurlijk systeem omvat 
onder andere bodemeigenschappen, 
reliëf, watersystemen en samenhangende 
natuursystemen. Ze vormen samen een 
samenhangende landschappelijke onderlaag die 
wordt gevat in onze traditionele landschappen. 
De kenmerken van dit fysisch en natuurlijk 
systeem dienen te worden gescreend en 
afgewogen: zijn ze nog aanwezig, dienen ze 

te worden versterkt? Vertonen ze onderlinge 
samenhang? Hoe kunnen ze een grotere 
betekenis hebben in de toekomst? Wat zijn de 
identiteitsbepalende factoren? Daarnaast dient 
te worden nagegaan welke landschappelijke 
elementen en structuren van het fysisch en 
natuurlijk systeem (zoals hoogteverschillen of 
bodemsoort of het voorkomen van bossen) 
potentieel een impact hebben op de energie-
infrastructuur. 

De Impact van menselijke activiteiten

Landschappen zijn daarnaast ook 
cultuurproducten die door de eeuwen heen 
zijn getransformeerd. De landschappelijke 
structuur kan daarom niet los gezien worden 
van de menselijke activiteiten die zich in 
het cultuurlandschap afspelen en het mee 
vormgeven: wonen, economie, landbouw, 
toerisme, recreatie,... bepalen al eeuwenlang 
onze Vlaamse landschappen. Specifieke 
erfgoedelementen, landgebruik of percelering 
en stedenbouwkundige morfologieën zijn 
historisch meestal in nauwe samenhang met 
het fysisch en natuurlijk systeem gegroeid, 
maar zijn er ook door veranderd. Toonbeelden 
van andere menselijke activiteiten, zoals 

transportinfrastructuren doorkruisen deze lagen 
soms.  

Beleving door mens

Naast de impact van het fysisch en natuurlijk 
systeem en de impact van de menselijke 
activiteiten is er ook nog de beleving en 
perceptie door de mens (an area as perceived by 
people - European Landscape Convention). Bij 
de waardering of evaluatie van landschappen is 
ook de beleving van het landschap een belangrijk 
aspect. Hier kan een gedragen regionale 
toekomstvisie op het landschap een positieve rol 
spelen: hoe bekijken/beleven we windturbines 
die onderdeel zijn van een Energielandschap 
- ingebed in fysisch/natuurlijk/cultuurlijke 
systemen?

Door het landschap op basis van bovenstaande 
aspecten te bestuderen kan er een idee 
gevormd worden over de bijzondere kwaliteiten, 
eigenheden, de potenties en karakteristieken 
van het landschap in een specifiek gebied. Een 
korte samenvatting uit het eigen studiewerk 
en een oplijsting van de landschappelijke 
kenmerken en beleidswenselijkheden uit de 
‘Traditionele Landschappen Vlaanderen’ worden 

voor elke case samenvattend meegegeven. 

4.2.2 detecteren van ‘samenhangende 
landschappelijke systemen’

In het eerste hoofdstuk ‘Doel van de studie’ 
beschreven we dat elke vorm van hernieuwbare 
energie het landschap transformeert in zijn 
eigen specifieke manier. De doelstelling om 
het landschap te versterken met grootschalige 
energie infrastructuur kan dus maar gehaald 
worden als we ruimtelijke strategieën 
toepassen op specifieke eigenschappen op 
maat van het landschap, landschappelijke 
gehelen of landschapstypes. Het detecteren 
van samenhangende landschappelijke 
systemen beschouwen we dus als een cruciaal 
uitgangspunt in deze studie en bovendien een 
verschuiving binnen het huidige denkkader 
voor de inplanting van grootschalige zonne- en 
windenergie in Vlaanderen: om te komen tot een 
duurzaam energielandschap is het noodzakelijk 
om energiebouwstenen te koppelen aan 
samenhangende systemen in het landschap. 
Deze ‘systemen’  kunnen landschapstypes 
zijn - zoals valleigebieden, akkers, heuvels,  
bossen, … - maar evengoed combinaties van 
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(cultuur-) landschappelijke systemen zoals de 
lineaire stedelijke ontwikkeling van de kustlijn, 
structurerende kanalen, weginfrastructuren, 
… of een combinatie van beide. We noemen ze 
hier verder ‘samenhangende landschappelijke 
systemen’. 

Voor elke case detecteren we enkele sterk 
samenhangende landschappelijke systemen 
uit met een specifieke ruimtelijke eigenheid en 
identiteit. We benoemen de karakteristieken, 
de uitdagingen en de potenties van deze 
ruimtelijke onderdelen en gaan meteen op zoek 
naar koppelkansen tussen de uitdagingen in het 
landschap en de uitdagingen voor hernieuwbare 
energie. Wat is de verenigbaarheid van 
grootschalige hernieuwbare energie met de 
landschappelijke elementen en karakteristieken 
van het systeem? Hoe kan de energieinfra- 
structuur het huidige landschapskarakter 
versterken? Wat kan het bijbrengen voor de 
beeldkwaliteit en/of identiteit van de omgeving? 
Kan energie de drijfveer zijn voor een nieuw 
landschap of een nieuwe landschapsbeleving? 

Het koppelen van energiebouwstenen en 
inrichtingsconcepten – in deze studie specifiek 
voor grootschalige zonne- en windenergie - 
zal deze samenhangende landschappelijke  
systemen versterken en misschien zelfs 
transformeren. De toepassing van de 
energiebouwstenen wordt dus verder 
ontwerpend onderzocht op maat en 
ter versterking van de samenhangende 
landschappelijke systemen.

4.2.3 Keuze energiebouwstenen passend in 
het samenhangend landschappelijk systeem

Energiebouwstenen zijn concepten waarbij 
energieinfrastructuur op een conceptuele 
manier wordt ingezet in een ruimtelijk-
landschappelijke typologie. Het bepalen 
van potentiële energiebouwstenen voor een 
landschap is een zoektocht naar koppelkansen 
tussen hernieuwbare energiebronnen en hun 
specifieke ruimtelijke context. In die zin zullen 
de bouwstenen puzzelstukken vormen om bij de 
opmaak van een regionale energiestrategie op 
zoek te gaan naar een optimale inpassing in of 
ontwikkeling van de samenhangende systemen 
in het landschap.  

Er bestaat een lange lijst aan mogelijke 
energiebouwstenen voor grootschalige 
(hernieuwbare) zonne- en windenergie. Niet 
elke energiebouwsteen is echter toepasbaar 
op elke landschappelijke opgave. Om die 
reden maakten we reeds een eerste selectie 
van bouwstenen die wordt gekoppeld aan 
de bestemming, gebruik of activiteit in een 
ontvangend landschap. Op deze manier 
gebeurt een eerste selectie - een longlist – van 
mogelijk te onderzoeken bouwstenen voor elk 
samenhangend landschappelijk systeem. Hierna 
volgt een lijst van mogelijke energiebouwstenen 
- voor grootschalige zonne- en windenergie - die 
kunnen worden ingezet in de zoektocht naar de 
meest geschikte energiestrategie voor een regio. 
Deze bouwstenen zijn reeds ingedeeld volgens 
mogelijke bestemming van het landschap.

In deze stap beschrijven we de selectiemethode 
van energiebouwstenen die inzetten op de 
versterking van specifieke landschappelijke 
opgaves binnen de samenhangende 
landschappelijke systemen: 

1. We starten vanuit de samenhangende 
landschappelijke systemen die in stap 2 werden 
gedetecteerd. 

2. We screenen een longlist aan bouwstenen 
waarvan we weten dat ze potentieel de 
landschappelijke systemen kunnen versterken, 
op basis van de lijst energiebouwstenen en de 
mogelijke bestemming van het landschappelijk 
systeem.

3. We maken een shortlist van mogelijke 
bouwstenen uit de longlist, die effectief nuttig 
kunnen zijn voor verder ontwerpend onderzoek. 
We motiveren hierbij waarom de bouwsteen 
aanleunt bij de karakteristieken van het gekozen 
landschappelijk systeem en hoe die versterkend 
zou kunnen werken. We maken hierbij een 
onderscheid tussen  actieve (landschap sturend 
of structurerend) en passieve bouwstenen 
(inpassend, flankerend). 

4. We selecteren de bouwstenen die we 
verder ontwerpend willen onderzoeken op basis 
van de motivaties in de shortlist. 

Voor deze studie wordt de selectie niet alleen 

Het ontwerpend onderzoek van 
energiebouwstenen in ‘samenhangende 
landschappelijke systemen’ moet bijdragen 
aan de gewenste ruimtelijke impact en potentie 
van het systeem. Het is daarbij van belang 
om een correcte inschatting te maken over 
de wenselijkheid van de aanwezigheid van 
het systeem. Het is niet omdat er een sterk 
structurerend systeem aanwezig is in het 
landschap - zoals bij autosnelwegen - dat die 
per definitie ook dient te worden versterkt.  

Binnen het huidige denkkader voor de inplanting 
van windturbines worden autosnelwegen te 
vaak als ‘systemen’ aangeduid  om windturbines 
aan te koppelen. Een autostrade is echter vaak 
een ongewenste ‘cesuur’ in open landschap die 
we net NIET wensen te versterken met lineaire 
inplanting van windturbines. 

Windturbines langs autostrades?

gevoerd op basis van de inhoudelijke motivatie 
(waarom werkt een energiebouwsteen 
versterkend in een landschap?). De keuze wordt 
ook gevoerd op basis van de meerwaarde 
voor deze studie. Er zijn vaak heel wat 
bouwstenen die kunnen toegepast worden in 
een landschappelijk systeem, maar er werd 
hier expliciet gekozen voor de bouwstenen 
die structurerend of exemplarisch kunnen zijn 
voor het landschapstype.  Bovendien wordt 
in de cases ook doelbewust gezocht naar een 
variëteit in bouwstenen en opgaves: indien 
bouwstenen al uitvoerig zijn uitgewerkt in een 
case, dan kiezen we – indien mogelijk - bewust 
voor de uitwerking van een andere bouwsteen in 
andere cases.
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ENERGIEBOUWSTENEN

Zonnegebouwen:

Energie landschapsbelevingspark:

Kleinschalige windinrichting

Dit is een concept dat niet wordt beschouwd als 
grootschalige hernieuwbare energie infrastructuur. 
Maar indien alle daken van alle gebouwen 
maximaal worden ingezet voor pv, dan is dit wel een 
grootschalige vorm van hernieuwbare energiewinst. 
Dit kan bovendien moeilijk regionaal worden gestuurd. 

Het concept waarbij een parkgebied ontstaat, waar 
het opwekken van hernieuwbare energie (zon) 
gecombineerd wordt met recreatieve functie. Dit 
creëert een nieuwe en unieke landschaps- en/of 
parkvorm. Dit concept brengt een toegankelijke en 
recreatieve meerwaarde in de bebouwde omgeving. 

STEDEN, DORPEN EN PERIFERIE

Bij dit concept gebruiken individuele eigenaars of 
landbouwers hun privepercelen voor windenergie. 
Het concept kan ook ingezet worden voor educatieve 
doeleinden. De efficiëntie van kleinschalige 
windturbines is echter niet groot genoeg om dit 
concept te gaan opschalen.

Referentie kleinschalige windinrichtingReferentie kleinschalige windinrichting

Referentie energie landschapsbelevingspark (foto’s Dirk Oudes)

Industrieel bouwblok:

Windindustriepark:

ECONOMIE

Grote bedrijventerreinen, havengebied, … zijn ideale 
plekken om te fungeren als grote energiehubs. Het 
zijn plaatsen waar vaak maximaal wordt ingezet op 
hernieuwbare zonne- en windenergie. 

Bij het industrieel bouwblok koppelen we PV 
installaties aan bestaande infrastructuren (gebouwen, 
loodsen, bruggen, ...) restruimtes, leegstaande 
percelen, enz.. We streven naar een maximalisatie 
van energieinfrastructuur. Er wordt ook gezocht naar 
mogelijke tijdelijke inrichtingen.

Het windindustriepark is het concept waarbij 
windturbines op industrieterreinen worden geplaatst 
met het oog op maximale energiewinsten.

 

Referentie windindustriepark
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OPEN RUIMTE / LANDBOUW OPEN RUIMTE / NATUUR

ENERGIEBOUWSTENEN

Agrivoltaics is het opwekken van zonne-energie 
op constructies boven landbouwgewassen of 
tussen gewasrijen. Niet alle gewastypes komen in 
aanmerking: agrivoltaïcs is o.a. mogelijk bij peren (en 
mindere mate appels), klein fruit, bepaalde groenten 
en bieten. De technologie is nog in een proeffase 
in Vlaanderen en er is nog geen wetgevende kader. 
Bijkomend is er ook het probleem dat de constructies 
voor agrivoltaïcs vast staan en dit (meerjarige) 
variatie in gewassen beperkt. Voor fruitteelten is dat 
minder een probleem.

Het agrarisch bouwblok is een concept dat is 
ontwikkeld door het Nederlands ontwerpbureau 
H+N+S, waarbij het perceel van een landbouwbedrijf 
wordt uitgebreid met een zone voor PV panelen. 
Dit concept is zeer toepasselijk in Vlaamse 
landschappen zoals de polders, waar boerderijen 
als een eiland in de open ruimte zijn gelegen. Het is 
perfect combineerbaar met lokale afname indien 
energie-intensieve landbouw. Het concept vraagt wel 
motivatie en draagvlak bij landbouwers.

Het toepassen van zonnepanelen op serres is een 
concept voor specifieke serrestreken in Vlaanderen. 
Bestaande serres moeten natuurlijk bouwfysisch in 
orde zijn en het gewicht van de fotovoltaïsche panelen 
kunnen dragen. Er is ook een schaduw- en oriëntatie 
studie nodig.

Het concept ‘windakker’ wordt gebruikt voor de 
inplanting van windturbines in agrarisch open gebied. 
Hier wordt vaak gekozen voor grootschalige turbines 
in een groot openruimtegebied zonder bebouwing. 

Agrivoltaïcs:

 

Het agrarische bouwblok:

Zonneserres

Windakker

Dit concept is specifiek voor de toepassing in 
kleinschalige landschapstypes die bestaan uit kamers 
of afgebakende zones. Een zonnemozaïek is dan het 
opvullen van één of meerdere landschapskamer(s). 

Zonnemeren zijn drijvende fotovoltaïsche 
constructies op water. Ze worden vooral toegepast 
op diepe waterplassen (zoals bvb. ontginningsputten) 
waar weinig aquatisch leven is. Vandaag is de 
opstelling van deze panelen nog zeer orthogonaal en 
onaangepast aan de omgeving,  maar hier zijn zeker 
nog koppelkansen te bedenken.

De toepassing van windturbines op een heuvelrug in 
een landschap met duidelijk reliëf.

Het concept ‘windbos’ bestaat uit windturbines in en 
rond boscomplexen. Bij aaneengesloten bossystemen 
wordt gekozen voor openingen die variatie brengen 
in de bosstructuren. Bij kleinschalige boscomplexen 
wordt gekozen voor het uitbreiden van de kleinere 
bosmassieven tot grotere aaneengesloten gehelen.

Energie landschapsbelevingspark

 

Zonnemozaïek

Zonnemeren

Windheuvel

Windbos

Het concept waarbij een parkgebied ontstaat, waar 
het opwekken van hernieuwbare energie (zon of 
kleinschalige windturbines) gecombineerd wordt met 
recreatieve functie. Dit creëert een nieuwe en unieke 
landschaps- en/of parkvorm. Dit concept toepassen 
in de open ruimte kan toegankelijkheid  en beleving 
van het landschap.verzorgen. Het kan ook educatief 
zeker een meerwaarde betekenen voor de open 
ruimte.
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Referentie agrivoltaïcs (bron: APV Resola)

Referentie agrivoltaïcs - Bierbeek

Referentie zonneserres - akuoenergy

Referentie Zonnemeer - Mol/Dessel

Referentie zonneveld Zelzate

Referentie agrarisch bouwblok (bron: collage H+N+S) Referentie zonnegebouwen

Referentie windheuvel (bron: Paolo Picchi) Referentie windakker

Referentie windbos (bron: Prov. Gelderland) Referentie windbos (bron: Prov. Gelderland)
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INFRASTRUCTUUR / NETWERKEN

Referentie zonneroute - koppeling met geluidsmuur Referentie zonneroute

Referentie zonnespoor (bron : Dirk Oudes)Referentie windinfrastructuur (kanaal)

Referentie zonneparking- (bron: New-Jersey) Referentie zonneroute- Olean-Solar-Fields New York  CIR

Zonneparkings is het concept waarbij parkeerterreinen 
worden overdekt met constructies met zonnepanelen, 
bijvoorbeeld bij grote winkels, luchthavens en stations. 
Er is hierbij een goede samenwerking met beheerders 
van parkings nodig. Dit concept is interessant voor 
lokaal verbruik mbv. laadpalen voor elektrische 
wagens (en fietsen/scooters).

Zonneroutes zijn gewestwegen en snelwegen waar 
PV is geïnstalleerd in de bermen, de bufferzones en 
restgebieden. Ideaal is de combinatie met andere 
infrastructurele ingrepen, zoals geluidsschermen. Er 
is hierbij heel wat wetgeving betrokken en er is nood 
aan medewerking van heel wat stakeholders. Dit is de 
reden waarom dit concept in Vlaanderen moeilijk van 
de grond komt. In het buitenland zijn de referenties 
wel makkelijker terug te vinden. Er is mogelijks wel 
telkens een trade-off met het gebruik van bermen als 
ecologische corridor.

Zonnespoor is een spoorweg, waar zonnepanelen 
langs de treinsporen of bovenop ondertunnelde 
treinen zijn bevestigd. Dit is een technisch uitdagend 
concept, waarbij slechts enkele stakeholders 
betrokken (NMBS, infrabel) zijn. 

De bouwsteen windinfrastructuur bestaat uit een 
lineaire opstelling van windturbines langs bestaande 
infrastrucuur of een infrastructurenbundel zoals een 
kanaal, een spoorweg, autosnelweg of een combinatie 
daarvan.

Zonneparkings:

Zonneroutes:

Zonnesporen

Windinfrastructuur
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4.2.4 Ontwerpend onderzoek voor het 
inplanten van energiebouwstenen in het 
ontvangend landschap

De energiebouwstenen die te maken 
hebben met zon  en  wind  hebben  een groot 
ruimtebeslag en een   grote landschappelijke 
impact. Door middel van ontwerpend 
onderzoek gaat deze studie na wat de impact 
(effecten) en kansen (opportuniteiten) 
kunnen zijn van energiebouwstenen en hoe 
ze kunnen worden ingezet om bestaande 
landschapskarakteristieken te behouden, te 
versterken en/of te transformeren. In gebieden 
waar eigenheid, samenhang of leesbaarheid 
ontbreekt kan energie-infrastructuur ingezet 
worden als een middel om de landschappelijke 
structuur en identiteit te herstellen of zelfs om 
nieuwe landschappen te ontwikkelen. 

We onderzoeken de schaal, inplanting, 
gebruik en de impact van de conceptuele 
energiebouwstenen op het landschap. Centraal 
hierbij staat de vraag hoe zij  optimaal in het 
ontvangende landschap kunnen worden 
geïntegreerd. De inrichtingsconcepten die voor 
deze bouwstenen gekozen worden gaan bij 
voorkeur zoveel mogelijk uit van meervoudig 
ruimtegebruik en het mengen van functies.

Impact:

We brengen de impact van de geselecteerde 
energiebouwsteen op de landschapskwaliteit 
in beeld met een ‘horizontale’ benadering. 
Door middel van viewshed analyses (collages 
en beelden vanuit specifieke standpunten 
op ooghoogte in het landschap) wordt de 
samenhang van de infrastructuur in relatie 
met het landschap verbeeld en de mogelijke 
opstellingen en worden de functionele relaties 
met andere (eco-)systeemdiensten aangetoond.  
Uit deze visuele analyses worden de ruimtelijke 
concepten en de nieuwe beleving van het 
landschap duidelijk. Verschillende scenario’s 
in schaal, locatie kunnen vanuit verschillende 
belevingsposities worden gevisualiseerd. Gezien 
de vele cases die zijn opgenomen in dit bundel 
hebben we ervoor gekozen om exemplarisch 
enkele specifieke thema’s uit te werken per 
case. Dat kunnen specifieke energiebouwstenen 
zijn, maar ook schaaloefeningen of specifieke 
koppelkansen met bepaalde landschappen. 

Tijdens dit ontwerpend onderzoek wordt 
ingeschat wat de impact is van de concepten op 
het ontvangend landschap in het heden en in de 
gewenste toekomst. 

Kansen:

Op basis van scenario-onderzoek wordt gezocht 
naar de koppelkansen met landschapselementen 
(bijvoorbeeld beschermen van fruitteelten 
tegen zon en hagel), verduurzamen van 
cultuurlandschappen (bijvoorbeeld concentratie 
en lokaal gebruik van energie in havengebieden 
of lokale netwerken bij grootschalige 
productielandschappen) of opportuniteiten 
om bepaalde landschapstypes te versterken 
(bijvoorbeeld verschraalde landbouwgebieden 
transformeren naar energielandschappen). 
Ontwerpend onderzoek wordt als tool gebruikt 
om kansen en al dan niet interessante concepten 
af te toetsen. In dit scenario-onderzoek worden 
concepten bedacht en visueel uitgewerkt met 
kaartmateriaal, tekeningen, schema’s, collages 
en viewshedanalyses. 

4.2.5 Randvoorwaarden en restricties 

Er zijn heel wat restricties voor het plaatsen van 
energie infrastructuur om onze landschappen 
leefbaar te houden. Bijvoorbeeld voor de 
omwonenden: om de impact van geluid en 
slagschaduw te minimaliseren. Maar ook om 
veiligheidsredenen of de bescherming  van 
ons erfgoed, onze natuurgebieden en onze 
waardevolle landschappen.  Om ruimtelijke 
concepten voor energie te kunnen aftoetsen aan 
deze huidige richtlijnen en regelgevingen worden 
restrictiekaarten opgemaakt. In het handboek 
RRES van het Departement Omgeving zijn de 
criteria van de restricties opgenomen. Voor elke 
case hebben we in dit hoofdstuk als voorbeeld 
enkele GISoefeningen opgenomen.  

Restrictiekaarten dienen altijd kritisch 
te worden geëvalueerd. Wat vandaag een 
restrictie is, hoeft er morgen geen te zijn. 
Innovatie van technieken (bv. rond geluid van 
turbines of radar interferentie) zullen in de 
toekomst leiden tot andere en aangepaste 
restricties. Huidige restricties zijn dus enkel 
bepalend voor de korte termijn realisatie van 
bepaalde inplantingsconcepten. In deze studie 
worden de restricties niet altijd strikt gevolgd, 

maar worden afwijkingen van de restricties wel 
gesignaleerd als aandachtspunt. 

Zoals beschreven in de inleiding, nemen we in deze 
studie ook een progressieve houding aan ten 
opzichte van landschappelijke beschermingen.  
We gaan a priori niet uit van landschappelijke 
restricties, maar maken (ter info) wel 
zoneringskaarten op die de beschermingen op  
het landschap signaleren.  Deze zoneringkaarten 
zijn opgenomen in de bijlagen. 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 
enerzijds beschermde monumenten, stads- 
en dorpszichten en cultuurhistorische 
landschappen en anderzijds het zogenoemde 
waardevol landschap, dat niet dezelfde 
restricties kent.  

Beschermd erfgoed

Op een zoneringskaart wordt het beschermd 
onroerend erfgoed in het landschap aangeduid. 
Het gaat dan om:
- Beschermde monumenten
- Beschermde stads- en/of dorpsgezichten
- Beschermde cultuurhistorische landschappen 

Waardevol landschap

Op dezelfde zoneringskaart wordt het waardevol 
landschap aangeduid:

- Zones met bestemmingsvoorschrift ‘Land-
schappelijk waardevol agrarisch gebied’ op het 
gewestplan.

- Vastgestelde landschapsatlasrelicten (voor-
malig aangeduide ankerplaats)

- Wetenschappelijke inventaris landschappelijk 
erfgoed gehelen en landschappelijk erfgoed - 
elementen (voormalige ankerplaats)

De zonering ‘landschappelijk waardevol 
agrarisch gebied’ is vastgelegd in de 
bestemmingsvoorschriften van het Gewestplan 
en Ruimtelijke Uitvoeringsplannen. Voor niet-
beschermd erfgoed dat is opgenomen in een 
vastgestelde inventaris, gelden specifieke 
juridische gevolgen. De wetenschappelijke 
inventaris bevat een schat aan informatie over 
waardevol erfgoed, maar er zijn geen rechten of 
plichten aan verbonden.

4.3 KEUZE VAN HET 
VOORKEURSCENARIO: 
HET THEMA-RRES

De keuze voor het voorkeurscenario - of een 
combinatie van scenario’s -  resulteert in een 
regionale visie voor grootschalige hernieuwbare 
zonne- en windinfrastructuur (thema-RRES). 
Het bepaalt de locatiekeuzes voor de energie-
infrastructuur in synergie met het landschap 
en de menselijke activiteiten. De infrastructuur 
wordt maximaal ingezet als hulpmiddel om het 
landschap te versterken of zelfs nieuwe types 
van landschappen te ontwikkelen.

Een maatschappelijke keuze

De uiteindelijke keuze voor een energiestrategie 
voor wind en zon wordt gemaakt door middel 
van maatschappelijk debat. De criteria voor deze 
keuzes gaan verder dan de landschappelijke 
afwegingen van impact en kansen en worden 
uitgebreid toegelicht in het handboek RRES 
van het Departement Omgeving. Naast de 
impact en de kansen van het landschap hangt 
de afweging ook af van de impact op vraag/
aanbod en reductiepotentieel van de scenario’s, 
van de impact (en de haalbaarheid) van 
nodige netaanpassingen, investeringen en het 
maatschappelijk draagvlak. (Maatschappelijke) 
kostenbatenanalyses en SWOT-analyses 
kunnen de afweging en keuzes eventueel 
faciliteren. In deze studie wordt hier niet verder 
op ingegaan.

Het scenario-onderzoek dient om het debat en 
de keuzes die hieruit voortkomen te funderen. 
Het ontwerpend onderzoek heeft als doel 
om de potenties voor nieuwe toekomstige 
energielandschappen te tonen en mogelijkheden 
te visualiseren. Kortom: te inspireren. De keuze 
wordt dan uiteindelijk binnen de krijtlijnen van 
een maatschappelijk debat genomen, waarbij  de 
scenario’s worden bijgeschaafd naar de inzichten 
uit de impactbesprekingen of eventueel nieuwe 
scenario’s door de combinatie van de goede 
elementen van de verschillende scenario’s. 
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Minimale, optimale en maximalisatiescenario’s

Er kunnen erg extreme scenario’s worden 
ontwikkeld waarbij energie het landschap zal 
domineren en bepalen of, wanneer landschappen 
als erg waardevol beschouwd worden, kan 
een defensieve aanpak meer aangewezen zijn. 
Welke keuzes er gemaakt worden, zal afhangen 
van de vooropgestelde ambities, maar er zal 
meestal gezocht moeten worden naar een 
goede balans tussen de ontwikkeling van nieuwe 
energielandschappen en het behouden van de 
bestaande landschappen.

De impact en de kansen voor een gebied (in 
casu de gekozen voorbeeldplekken) hangen af 
van de energieambitie die wordt opgelegd of 
gevolgd. De keuze om een gebied in te zetten 
als een concentratiegebied voor wind- of zonne-
energie hangt af van de ambities op het hoger 
schaalniveau van de regio waar het gebied 
toe behoort en die worden gedefinieerd in 
een regionale energiestrategie. De keuze voor 
ambitie is een politiek-maatschappelijke keuze 
en wordt in deze studie niet verder in detail 

uitgewerkt.  Er zijn echter wel evidenties of 
bepaalde logica’s in keuzes vanuit het landschap:

Havengebieden zijn bijvoorbeeld altijd ideaal voor 
maximale hernieuwbare energie opwekking. De 
vraag hier is natuurlijk in hoeverre het omliggende 
landschap/havengebied wordt meegneomen.  
En omgekeerd dient in bepaalde fragiele en 
waardevolle landschapsgehelen grootschalige 
energie-infrastructuur vermeden worden. Er zijn 
ook meer grijze zones in de ambitiekeuze voor 
grootschalige energie infrastructuur. Binnen één 
regio kan er gekozen worden om in een bepaalde 
landschapseenheid in te zetten op optimale en 
geconcentreerde energie-invulling, waardoor 
andere landschapseenheden in dezelfde regio 
kunnen worden ontzien. Dit zijn principes die 
we in de casestudies uiteenzetten, waarbij we 
ontwerpvoorstellen doen om een gebied in te 
zetten als winningsgebied om een naastliggend 
gebied met een waardevol(ler) landschap te 
vrijwaren. Dit soort keuzes zijn op basis van 
een grondige studie van ruimte en landschap 
in specifieke gebieden keuzes gemaakt ter 
illustratie en ter inspiratie, met als doel het debat 
rond grootschalige zonne- en windenergie te 
voeden.    

Mogelijke energieambities:

1. LANDSCHAPSDEFENSIEF   (ENERGETISCH MINIMUM)

In landschappen waar het niet opportuun is om grootschalige hernieuwbare energiebronnen te 
plaatsen, gaan we voor geen energiewinning of een energetisch minimum. We beperken de impact van 
de hernieuwbare energie-infrastructuur tot het minimum. We denken aan bv. beschermde landschappen 
en  natuurparken waarbij de toevoeging van infrastructuur afbreuk doet aan het landschap.

2. SYNERGIE (ENERGETISCH OPTIMUM):

Dit is het scenario dat we voor de meeste cases zullen aftoetsen. We zoeken naar geïntegreerde 
energiesystemen in het open en bebouwde landschap en pakken tegelijk maximaal andere 
landschappelijke en maatschappelijke uitdagingen op. Inhoudelijk gaan we uit van de volgende 
principes: reduceer de energievraag, verbind de bron en de gebruiker, diversifieer het landgebruik op een 
slimme manier, vermijd verspreiding van programma, werk sector-overschrijdend, zet in op transversaal 
landschapsbeleid,…

3. ENERGIE ALS DRIJFVEER (ENERGETISCHE MAXIMALISATIE)

In bepaalde industriële landschappen zoals havengebieden is maximalisatie van hernieuwbare energie de 
meest duurzame landschappelijke oplossing.  Deze maximalisatie kan ontstaan vanuit landschappelijke 
of energie-historische opportuniteiten, vanuit behoud of vrijwaring van omliggende landschapsgehelen 
of vanuit economisch-energetische knooppuntwaardes (haven, Ehubt, …) .
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4.4 ONDERSTEUNING 
VOOR HET MER-
ONDERZOEK

4.4.1 Evaluatiecriteria op maat

In het hoofdstuk doelstellingen en reflecties, werd 
er uitgelegd dat de milieueffectenrapportage  een 
cruciaal element is in de implementatie van een 
regionale energievisie en in de directe realisatie 
van grootschalige energie-infrastructuur. 
Een planMER of projectMER is bepalend bij 
zowel de opmaak van instrumentarium als bij 
de vergunningsverlening en realisatie van de 
infrastructuur. 

Na een grondige screening van projectMER en 
lokalisatienota’s voor windturbines besluiten 
we dat de evaluatiecriteria te algemeen 
worden gescoord voor alle landschapstypes. 
Voor elke regio is er echter een eigen set 
aan afwegingscriteria nodig. Bijvoorbeeld: 
in het hoofdstuk ‘openheid’ in de discipline 
landschap  moet een polderlandschap anders 
worden afgewogen dan in een boslandschap. 
De identiteit van onze Vlaamse landschappen  
verschilt  sterk, waardoor het moeilijk is om tot 
‘algemene afwegingscriteria’ te komen.  

Een tweede belangrijke tekortkoming is dat 
de gescreende MER’s geen rekening houden 
met een gewenst toekomstbeeld voor nieuwe 
duurzame energielandschappen. Bijvoorbeeld: 
in het onderdeel ‘opstelling’ in de discipline 
landschap is de evaluatie anders in een gewenst 
windakkerlandschap versus een gewenste 
linaire opstelling. De evaluatie hiervan hangt 
af van het gewenste toekomstbeeld dat past 
bij de landschapskarakterisatie van een bepaald 
gebied. 

In dit hoofdstuk tonen we hoe reeds bij de opmaak 
van het thema-RRES de evaluatiecriteria van 
de milieueffecten landschapspecifiek kunnen 
opgemaakt worden en hoe aftoetsingen en 
evaluaties in toekomstige MER-procedures 
kunnen rekening houden met het wensbeeld 
voor het landschap. Specifieke doelstellingen 
kunnen zo beter gewaardeerd worden en dus 
toekomstgericht beoordeeld. 

We focussen ons op de discipline ‘Landschap 
en bouwkundig erfgoed en archeologie’ van de 
MER-disciplines. In deze discipline zullen we de 
beoordeling van de  effectengroepen aansturen 
door evaluatiecriteria op te stellen op maat van 
het thema-RRES. 

4.4.2 toevoeging van criterium 
landschapsversterking’ 

de toevoeging van de discipline 
‘landschapsversterking’ aan de te onderzoeken 
disciplines in het MER-onderzoek geeft de 
mogelijkheid om maatregelen die de identiteit, 
beleving, biodiversiteit, karakterisatie, … 
van het landschap bevorderen, worden 
meegenomen in de totaalevaluatie van 
een project of plan. Hierin kan de inzet van 
bijvoorbeeld een omgevingsfonds** voor 
specifieke landschappelijke versterking 
worden opgenomen. Het benoemen van 
landschapsversterkende maatregelen in 
de afwegingscriteria zorgt er ook voor dat 
maatregelen in overeenstemming zijn met de 
wenselijke landschapsbeeld en dat er niet ‘ad 
hoc’ aan aanplantingen wordt gedaan. 

4.4.3 Opbouw van de criteria 

Voor elke case wordt het thema-RRES voor 
zonne- en windinfrastructuur vertaald naar 
doelstellingen en afwegingscriteria op maat. 
De doelstellingen worden gecategoriseerd 
conform de criteria die zijn opgenomen in het 
richtlijnenhandboek van de MER onder de 
discipline landschap en bouwkundig erfgoed en 
archeologie. 

 1) Openheid
2) Schaal
3) Samenhang
4) Opstelling
5) Functionaliteit
6) Landschapsversterking
7) Erfgoed
8) Waardevol landschap
9) Beleving

De eerste zes criteria worden specifiek voor 
de uitgewerkte regio ontwerpend onderzocht in 
het thema-RRES (Regionale Ruimtelijke Energie 

Strategie). Dat betekent dat de uitwerking van 
de doelstellingen in elke categorie verschillend 
zijn voor elke case en dus elke regio.  Deze 
aanpak verschilt van de huidige aanpak vandaag 
door het implementeren van maatwerk per regio 
volgens landschapstypologie en keuze van 
energiewinningsgebieden. 

Voor erfgoed en waardevol landschap 
worden in het thema-RRES zoneringskaarten 
opgemaakt in overleg met relevante 
adviesinstanties (zie 3.3.5 Randvoorwaarden en 
restricties). In deze categorieën wordt de impact 
van de beschermde monumenten, beschermde 
cultuurhistorische landschappen, beschermde 
stads- en dorpsgezichten, landschappelijke 
waardevol agrarisch gebied…  geëvalueerd in 
relatie met de elementen uit het thema-RRES. 

In deze studie werden de huidige 
landschappelijke restricties bewust buiten 
beschouwing gelaten in het ontwerpend 
onderzoek. Bij de aftoetsingscriteria voor MER 
worden de restricties wel gesignaleerd en is 
er nood aan debat om de visie op de nieuwe 
landschappen tegenover de huidige restricties 
te voeren (zie 3.5.3).

Het debat tussen beleidsmakers, 
beleidsadministraties, erfgoedspecialisten,  
landschapsorganisaties, andere actoren, ... 
wordt hier gevoerd vanuit een constructieve 
houding. De beschermingen en restricties 
worden hier doorgelicht en worden afgewogen 
tegenover een alternatief: een opgebouwde 
visie van nieuwe toekomstige landschappen. 
De kwaliteit, impact en kansen van die nieuwe 
landschappen moeten worden aangetoond 
en dient als motivatie om beschermingen en 
restricties te herevalueren indien nodig.  

De beleving van de hernieuwbare energie 
tenslotte is de laatste categorie in de 
milieueffectenrapportage. Het positief of 
negatief evalueren van de beleving van energie-
infrastructuur is subjectief en moeilijk te 
objectiveren. Wat de één mooi en rustgevend 
ervaart, vindt de andere storend. Het 
resultaat van de vele discussies in de plan- en 
klankbordgroepen mbt de categorie beleving 
heeft ons tot volgende methodiek gebracht:

De beleving van grootschalige hernieuwbare 
energie-infrastructuur wordt als positief 
geëvalueerd wanneer dit in een strategisch 
gekozen energiewinningsgebied is en wanneer 
dit in een geïntegreerde visie met het landschap 
gebeurt. De beleving van dezelfde grootschalige 

hernieuwbare energie-infrastructuur wordt 
als negatief beoordeeld indien deze zich 
bevindt in de zone, die niet is aangeduid als 
energiewinningsgebied. Voor wind bijvoorbeeld 
krijgt een windturbine in een afgebakende 
windturbinezone in het thema-RRES een 
positieve evaluatie, en een windturbine die niet 
in de afgebakende zone is gepositioneerd een 
negatieve. 

 Aan de hand van deze methodiek wordt de 
beleving van grootschalige hernieuwbare 
energie gekoppeld aan een geïntegreerde 
landschappelijke visie. Dit zorgt voor meer 
draagvlak, een betere landschappelijke 
integratie en een meer objectieve benadering. 
De persoonlijke beleving (door bewoners, 
werkenden, recreanten en passanten) wordt 
enkel opgenomen in het vergunningstraject voor 
een concrete ontwikkeling, waarbij eventueel 
mogelijke visuele hinder op microniveau 
gemilderd kan worden.

4.4.4 samenwerking en draagvlak, een must 
bij de opmaak van de aftoetsingscriteria

Om te komen tot nieuwe duurzame (energie-)
landschappen is er nood aan een goed wederzijds  
begrip. De begeleidingsgroep voor deze studie 
was gevarieerd in beleidsdomeinen (VLM, 
Onroerend Erfgoed, Departement Omgeving, 
...) en dat bleek ook noodzakelijk in de vele 
discussies en workshops. Er is nood aan dialoog, 
een gezamenlijke visie en gemeenschappelijke 
ambitieniveaus over de verschillende actoren 
in het landschap. Ook bij de opmaak van het 
afwegingskader voor MER is samenwerking 
en overleg van bij het begin een must. Die 
samenwerking gebeurt niet enkel interdisciplinair 
en over de verschillende beleidsdomeinen heen,  
maar dient ook te gebeuren tussen het lokale, 
regionale en Vlaamse niveau. 

Het opmaken van een visie rond 
energielandschappen en het implementeren 
van deze visie in project- en planinstrumenten is 
ook een proces van geleidelijke bewustwording.  
Mensen moeten nadenken over het landschap 
en de impact van de transitie naar hernieuwbare 
energie op het landschap begrijpen. Dat 
vraagt tijd, geduld en een goede correcte 
communicatie. Het is dan ook belangrijk om de 
lokale gemeenschap participatief te betrekken 
en te zorgen voor een goede interactie tussen 
kennis en praktijk, alvorens de visie tot uitvoering 
te brengen. 

** Een omgevingsfonds is een instrument waarbij lasten worden gelegd op de winsten uit infrastructuur. Het fonds wordt 
vervolgens aangewend voor subsidiëring van projecten en initiatieven voor de omgeving, zoals landschapsversterking 
(bijvoorbeeld om de gewenste inrichting zoals aanplanten extra bos, perceelsrandbegroeiing, aanleg holle wegen, 
hoekbomen, etc. te faciliteren.
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LEESWIJZER:

geselecteerde clusters in de valleien aan de dorpsranden 
volgen het patroon van de boomgaardpercelen ...zodat de  
dwarsdoorzichten in het valleienstelsel behouden blijven   
  
  
  
 een 
optimale integratie in de bestaande kleinschalige fruitteelten.  
  
  
  
  
  
  
Dezelfde hoogte van de bomen en hetzelfde ritme in het 
lineaire patroon van de bomenrijen uitbreiding op basis van de 
schaal van de fruitpercelen   
samenhang met de fruitteelt in de valleien   
  
  
  
 
rij-opstelling dat het landbouwpatroon versterkt   
boven/naast de fruitbomen odat het landbouwgebied zijn 
functie kan behouden   
  
  
  
   De 
zonnepanelen beschermen de gewassen tegen zonnebrand en 
hagel  
  
  
  
  
  
versterkt a.d.h.v. zijn karakteristieken, door bv. het 
accentueren van percelen 

OpENHEID 

SCHAAL

SAMENHANG 

OpSTELLING 

  FUNCTIONALITEIT 

LANDSCHApS-       VERSTERKING

Voor alle gekozen bouwstenen worden de afwegingscriteria en 
wenselijkheden kort samengevat in een blauw kader. Het blauwe 
kader bevindt zich op dezelfde pagina van de uitwerking van de 
bouwsteen.

Dit is een puntsgewijze opsomming van de ruimtelijke wenselijkheden, 
opgesomd conform de criteria die zijn opgenomen in het 
richtlijnenhandboek van de MER onder de discipline landschap en 
bouwkundig erfgoed en archeologie (Openheid, schaal, samenhang, 
Opstelling, functionaliteit, landschapsversterking, erfgoed, waardevol 
landschap en beleving)

De MER afwegingscriteria en de interpretatie voor de evaluatie 
zijn voor elke case in detail uitgewerkt. Voor de eerste case 
‘Heuvellandschap’ is de uitwerking volledig opgenomen in dit 
bundel als voorbeeld. Voor de overige cases werd de uitvoering in 
bijlagenbundel 1 opgenomen. 

De uitwerking van de criteria zijn telkens te herkennen aan het blauwe 
bladkader.

Als hulpmiddel voor projectevaluatie van de inplanting van wind- 
of zonneinfrastructuur hebben we een sjabloon opgemaakt voor 
de evaluatie van de case. Het onderzoeksteam heeft ook een 
voorbeeldscore voor de effectieve evaluatie-aanpak uitgevoerd.  De 
voorbeeldaanpak en -score van de case Heuvellandschap werd in dit 
bundel opgenomen. De sjablonen van de overige cases zijn terug te 
vinden in bijlangebundel 1.

De uitwerking van de projectevaluatie is telkens te herkennen aan het 
blauw-wit bladkader.

4.4.5 Leeswijzer voor de implementatie van 
de afweginscriteria bij de uitwerking van het 
case-onderzoek

Voor elke case hebben we de opgestelde visie vertaald in concrete afwegingscriteria voor MER (zie 
4.4 ondersteuning voor het MER-onderzoek). Deze afwegingscriteria en ruimtelijke wenselijkheden 
zijn de basis om in de kennisgevingsnota van de milieueffectenrapportage (MER) op te nemen.  de 
afwegingscriteria zijn als volgt terug te vinden in het bundel:
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5. UITWERKING CASE-
ONDERZOEK
Elk landschap heeft een eigen historiek, gebruik, samenhang 
en identiteit. Dat impliceert dat er bij de inplanting van 
hernieuwbare energiebronnen geen algemene principes 
kunnen worden gehanteerd. Er is nood aan maatwerk en 
een specifieke gebiedsgerichte aanpak die inspeelt op de 
landschappelijke identiteit en diversiteit in Vlaanderen. 
Hieronder volgt de uitwerking van 8 voorbeeldcases om te 
komen tot een methodiek voor en inzicht in de integratie 
van zonne- en windinfrastructuur in een landschappelijke 
context. Deze 8 cases dienen als inspiratie voor de opmaak 
van een RRES (of een ‘voorlopig’ thema-RRES).

p. 43
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Bewerking atlas traditionele landschappen:
‘de grote zones’ 

Uitreksel uit MIRO-bord van de workshopop 25/11/2020: van longlist naar shortlist.
Horizontaal: de geografische spreiding en verticaal de thematische spreiding. In het groen de gekozen cases en in het oranje de cases in beraad na workshop.

KEUZE VAN DE CASES

Spreiding en variatie

Om te komen tot een gevarieerde 
inspiratiebundel kiezen we voor cases die een 
verscheidenheid aan uitdagingen bundelen. De 
keuze van de cases werd gezamenlijk bepaald 
door de begeleidingsgroep van deze studie  
aan de hand van een landschappelijke en 
thematische spreiding:   

- Een staalkaart van het Vlaamse landschap

De huidige Vlaamse landschappen zijn het 
resultaat van een eeuwenlange ontwikkeling, 
gedefinieerd door de wisselwerking tussen 
mens en natuur die elk landschap een 
geheel eigen karakter en identiteit geeft. De 
landschapstypes worden gedefinieerd vanuit 
hun specifieke landschapskarakteristieken 
en worden afgebakend op de kaart van de 
traditionele landschappen. We kiezen in dit 
project voor 8 cases in verschillende traditionele 
landschappen, geografisch verspreid over 
Vlaanderen.

- Een variatie van specifieke eigenschappen, 
structuren, opportuniteiten en thema’s. 

We kiezen cases die waarvan de landschappen 
afwisselend gebonden of vervlochten met 
steden, economisch weefsel, dorpen, periferie, 
open ruimte en/of ruimtelijke netwerken 
(infrastructuur). 

De schaal van de cases

De grootte van studiegebied varieert van case 
tot case en hangt af van de samenhang in het 
landschap, de te onderzoeken ontwerpopgave 

en uiteraard de schaal van grootschalige zonne- 
en windinfrastructuur op regionaal niveau. Dit 
resulteert in een variërend schaalonderzoek. 

De kleinste schaal vinden we in het thematisch 
onderzoek rond steden, dorpen en periferie. 
Het grootste schaalniveau vinden we in de grote 
openruimte gebieden, zoals de kustpolders. Voor 
deze laatste case heeft dit dan ook implicaties 
voor de mate van detail: de kustpolders werd 
iets gedetailleerder uitgewerkt dan de andere 
cases. 

Draagvlak in keuze

Op basis van selectiecriteria als representativiteit, 
complexiteit, geografische spreiding, specifieke 
opportuniteiten of lopende processen en 
thematische spreiding werden de landschappen 
in Vlaanderen gescreend en werd een lange 
lijst van mogelijke regio’s en landschappelijke 
eenhedentypes opgemaakt. Daaruit werden 8 
relevante cases geselcteerd: 

case 1: Heuvellandschap
locatie: Droog Haspengouw
case 2: Merenlandschap
locatie: Mol
case 3: Kanaallandschap S/M 
locatie: Dessel/ Turnhout/Schoten
case 4: kanaallandschap XXL 
locatie: Albertkanaal Herentals - Massenhoven
case 5: Steenweglandschap
locatie: As Leuven-Mechelen
case 6: Stadsrand
locatie: Tienen
case 7: Polderlandschap
locatie: Kustpolders
case 8: Drevenlandschap
locatie: Cuesta Lotenhulle - Hertsberge
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HEUVELLANDSCHAP



5.1 HEUVELLANDSCHAp 
Case: Droog Haspengouw

Quickscan van het ontvangende landschap

In Droog Haspengouw vind je krijt (mergel) 
onder de leemlaag. Dat zorgt ervoor dat het 
water vlot in de ondergrond infiltreert. Droog 
Haspengouw bevat vruchtbare gronden en 
wordt gebruikt voor landbouw en veeteelt. De 
regio heeft zo in het verleden rijkdom gebracht in 
Zuid-Limburg. Dat is te merken aan de hoeves en 
kastelen die verspreid liggen over het landschap. 
De streek heeft een ideale voedingsbodem, 
ook voor fruitbomen. Daarvan getuigen 
hoogstamboomgaarden, stroopfabrieken en 
het tracé van het oude fruitspoor dat door het 
landschap loopt en op heel wat plekken werd 
omgevormd tot een fiets- of wandelpad. Rond 
de schilderachtige kerkdorpen vind je hoog- en 
laagstamgordels. Van daaruit kom je in een open 

heuvellandschap met uitgestrekte akkers waar 
graan en suikerbieten worden geteeld.  

In dat landschap van glooiende vergezichten 
treffen we heel wat fauna en flora. Er zijn veel 
akkersoorten zoals kieviten, leeuweriken en de 
wilde hamster. Veel andere dieren zoeken hun 
toevlucht tot de kleine landschapselementen 
zoals holle wegen, graften en wegbermen.  

Het Regionaal Landschap Haspengouw en 
Voeren is in deze contreien aan het werk. 
Het doel van het Regionaal Landschap is de 
landschappen, natuur en erfgoed te vrijwaren, in 
ere te erstellen en waar mogelijk open te stellen 
voor het publiek.  

Ontwerpopgave

In een heuvellandschap analyseren we de topografie en de schaal daarvan met het oog op het 
toevoegen van windenergie als laag in de beleving van het landschap. Specifiek voor Droog 
Haspengouw wordt gefocust op de integratie van zonne-energie in het typisch kleinschalige 
fruitteeltlandschap.

Uit ‘Traditionele Landschappen Vlaanderen - kenmerken en beleidswenselijkheden’:

Droog Haspengouw

De identiteitsbepalende elementen:

- het typische ‘open field’ landschap;

- de kleine hoopdorpen met vallei- of plateaurandsite;

- het akkerland op de plateaus, grasland en schaars (populieren)bos in de vallei;

- holle wegen en graften als (enige) lineaire vegetatie-elementen;

- grote alleenstaande hoeven op de plateaus ;

De landschapsdoelstellingen: 

- maximaal behoud van de eigen landschappelijke identiteit van open field op een gedifferentieerde manier voor de 
verschillende subeenheden (behoud regionale diversiteit) door behoud van de hoofdfunctie landbouw; 

- weren lintbebouwing en open veld-verkavelingen; 

- vrijwaren van het aparte kleinschalige gesloten landschap van de valleien als structurerend element; 

- maximaal behoud en herstel van kleine (lineaire) landschapselementen; groenconnectiviteit verbeteren; 

- zorg voor het bouwkundig en archeologisch patrimonium; 

- bijzondere aandacht voor het afremmen van de bodemerosie in het kader van duurzame ontwikkeling;

Landen

Zoutleeuw

Landen

Sint-Truiden

Zoutleeuw
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1. DE HEUVELS 
KENMERKEND VOOR HEUVELLANDSCHAP

Ferrariskaart 1777

2. FRUITTEELT IN DE VALLEIEN 

CASE-SPECIFIEK

Samenhangende landschappelijke systemen:

SPECIFIEKE KARAKTERISTIEKEN

De waterlopen van het Demerbekken lopen in het studiegebied van noord naar zuid en doorsnijden 
de golvende heuvelplateaus. Deze plateaus kenmerken zich als grote open akkerlandschappen 
met hier en daar alleenstaande hoeves en verspreide bosjes. Het zijn grote aaneengesloten stukken 
landbouwgebied, die verder weinig versnipperd zijn door woningen. Op de plateaus zijn er ook nog heel 
wat perceelsrandbegroeiingen aanwezig.

POTENTIEEL VOOR DE KOPPELING LANDSCHAP EN ENERGIE

Het inplanten van (wind)energie-infrastructuur kan in Droog Haspengouw worden gebruikt als 
koppelkans voor het behoud van het open landschapskarakter en het leesbaar maken van de  plateaus 
als landschapseenheid. Windturbines kunnen een oriënterende factor worden voor wie zich door het 
landschap begeeft. Flankerende ingrepen, zoals het uitbreiden van perceelsrandbegroeiing waar het past, 
investeren in het behoud van graften en het landschappelijk optimaal inpassen van onderhoudswegen 
zorgen ervoor dat  de typische kenmerken nog beter uit de verf komen.

SPECIFIEKE KARAKTERISTIEKEN

Het open landbouwgebied op een golvend plateau is versneden door de smalle valleien. Die valleien 
bestaan hoofdzakelijk uit graslanden en bebouwd weefsel en zijn smalle gesloten landschapseenheden. 
Ze bevatten hoop- en nevelvlekdorpen op de rand van vallei en plateau op korte afstand van elkaar. 
Er zijn heel wat boomgaarden van zowel laag- als hoogstamfruit terug te vinden op de plateaus. Waar 
de plateaus zich kenmerken door open ruimte met vergezichten, kenmerken de valleiden zich door  
aaneengesloten bebouwing en dichte begroeiing van fruitteelt en boscomplexen.

POTENTIEEL VOOR DE KOPPELING LANDSCHAP EN ENERGIE

De beeldkwaliteit die de Haspengouwse valleien vandaag al hebben, kan nog worden versterkt door te 
kiezen voor een inplanting van (zonne)energie-infrastructuur die meegaat met de schaal en de beleving 
van de gewassen in de boomgaarden en akkerpercelen. Ze kunnen de identiteit van het landschap 
verder onderstrepen.
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2. Fruitteelt in de valleien 

1. De heuvels
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DE SAMENHANGENDE 
LANDSCHAPSSYSTEMEN

LONGLIST BOUWSTENEN VOLGENS 
BESTEMMING

Voor de valleien wordt gezocht in de 
energiebouwstenen van de Open ruimte 
/ natuur. Die bouwstenen kunnen het 
mozaïeklandschap van van graslanden, 
houtkanten, hagen, poelen, holle wegen, 
beken en bossen het beste versterken. 

1 2

windheuvel

OpEN RUIMTE - NATUUR

windbos belevingspark zonnemozaïek zonnemeer

Voor de heuvels wordt ook gezocht in de 
bouwstenenreeks van de Open ruimte / 
landbouw. Die bouwstenen combineren het 
beste met de landbouwactiviteiten van het 
akkerlandschap.

Voor het landschap van boomgaarden 
wordt gezocht in de bouwstenenreeks 
van de Open ruimte / landbouw. Die 
bouwstenen combineren het beste met het 
landbouwkarakter.

windakker

windakker

OpEN RUIMTE - LANDBOUW

OpEN RUIMTE - LANDBOUW

windheuvel

windheuvel

agrivoltaics

agrivoltaics

zonneserres

zonneserres

agrarisch 
bouwblok

agrarisch 
bouwblok

KEUZE PASSENDE BOUWSTENEN 
EN MOTIVATIE KEUZE

 JA

 JA

 JA

3 4

De windheuvel wordt toegepast in een landschap met duidelijk 
waarneembare reliëfverschillen met de bedoeling de heuvelrug te 
accentueren.

De windakker is een bouwsteen die gedoeld is om toe te passen in 
open agrarisch gebied waar weinig bebouwing is en waar grootschalige 
turbines een zo groot mogelijk energetisch potentieel kunnen bereiken.

Agrivoltaïcs kunnen worden toegepast boven een aantal landbouw-
gewassen of tussen gewasrijen. Het is dus maar mogelijk wanneer het klopt 
voor de volledige gewasrotatie. In het geval van laagstamboomgaarden 
kunnen agrivoltaïcs zinvol zijn als bescherming van de fruitbomen 
tegen overmatige zon en tegen hagel. Ze kunnen ook het typische 
streepjespatroon dat een boomgaard oplevert versterken wanneer ze op 
dezelfde manier worden ingeplant. 

Het agrarisch bouwblok laat toe dat een perceel van een landbouwbedrijf 
wordt uitgebreid met een zone voor PV-panelen. Dat concept is perfect 
combineerbaar met lokale afname door energie-intensieve landbouw. 

windheuvel

windakker

agrivoltaics

agrarisch 
bouwblok

We onderzoeken het agrarisch bouwblok in deze case niet 
verder omdat het hier een eerder aanvullende energiebron 
wordt en geen bouwblok dat de ruimte zal structureren. We 
denken wel dat het bouwblok zin heeft om het agrarisch 
karakter van het landschap te onderstrepen en het locale 
gebruik van de energie in de landbouwactiviteit zelf kan pro-
moten. 

 NEE

5.1.1  KEUZE ENERGIEBOUWSTENEN VOOR ZON EN WIND
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De bouwstenen windakker en windheuvel bieden interessante mogelijkheden om de plateaus van het 
droog Haspengouw te verrijken. De bouwsteen ‘heuvelrug’  past zich minder makkelijk in, in de schaal en 
het karakter van het ontvangende landschap. De heuvelruggen liggen dicht bij elkaar en volgen elkaar 
snel op. De heuvelruggen inzetten voor windturbines leidt bijgevolg tot omsingeling van elke plek in de 
volledige regio.  De  keuze voor een windakker sluit meer aan bij de landschappelijke structuur van Droog 
Haspengouw en houdt rekening met de specifieke landschappelijke waarde van het gebied.  Het kan 
geconcentreerd worden op 1 plateau en houdt de rest van het studiegebied gevrijwaard. Het plateau 
wordt een duidelijk afgebakend en leesbaar windwinningsgebied. 

Conclusie:

Door de lineaire opstelling van windturbines op 
de heuvelruggen kan het golvende landschap 
leesbaarder en beleefbaarder worden.

De grote plateaus zijn ideale open landschappen 
om als windwinningsgebied in te zetten: door 
een plateau te kiezen waar een windakker wordt 
geplaatst, blijven de andere plateaus gevrijwaard 
van infrastructuur.

WINDAKKER WINDHEUVEL
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SELECTIE

WINDAKKER WINDHEUVEL

Windakker - Windheuvel, studie landschappelijke inpassing. Visualisaties en 
viewshedanalyses
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Onderzoek: windakker of windheuvel?

Het inplanten van energiebouwstenen in het ontvangende landschap
5.1.2 ONTWERpEND ONDERZOEK

Onderzoek: visuele impact van windakker en windheuvel
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Windakker, studie landschappelijke inpassing. Visualisatie 

WINDAKKER

Verduurzamen van de grote landbouwplateaus

Uit het ontwerpend onderzoek waarbij de bouwstenen 
windakker en windheuvel werden afgewogen, blijkt 
dat de windakkers het Haspengouwse landschap 
beter versterken.  De bouwsteen windakker biedt 
mogelijkheden om te kiezen voor een energetisch 
maximum in een geconcentreerde zone: het plateau 
wordt zo als landschappelijk geheel duidelijk afgebakend 
en wordt een herkenbaar windwinningsgebied. 

De keuze voor een windakker gaat samen met 
landschapsversterkende maatregelen, die bijdragen  
aan de specifieke landschapskarakteristieken van 
de omgeving. Voor de toegankelijkheid van de 
turbines worden licht verzonken wegen voorzien (als 
moderne invulling van een holle weg en zodoende 

niet waarneembaar in het landschap). In het 
windwinningsgebied worden de  lineaire vegetatie-
elementen aan de perceelsranden hersteld en 
aangeplant waar wenselijk.

Het realiseren van een windwinningsgebied op het 
plateau geeft ook voor een duidelijke prioriteit voor 
landbouw en natuur als bestemming van het plateau. 
Het plaatsten van windturbines vermijdt nieuwe 
landinname voor woningen en kan een stimulans zijn 
om verkeerd geplaatste woningen te herlokaliseren. Zo 
weren we lintbebouwing en open-veld verkavelingen 
op de plateaus. Landbouw wordt hier het voornaamste 
landgebruik en kan versterkt worden door het creëren 
van meer ruimte voor landbouw en natuur. 

Doelstelling:

• één cluster op één gekozen heuvelrug

• tussenafstand van 10 km tot de volgende 
cluster windturbines 

• midden in éénzelfde landschapseenheid

• cluster van ca. 20-35 windturbines

• maximalisatie van de energetische 
productie

• samenhang met natuurlijke elementen 
(heuvelrug)

• random opstelling

• op de perceelsgrenzen van het 
landbouwgebied

• betere ontsluiting voor voetgangers, 
fietsers, landbouwers,… via de 
aangelegde onderhoudsweg 

• het landschap kan worden versterkt 
a.d.h.v. zijn karakteristieken: 
(Behoud van bestaande holle wegen, 
behoud van graften, aanplanten van 
hoekbomen)

OpENHEID 

 
SCHAAL

 
SAMENHANG 

OpSTELLING  
 
 
FUNCTIONALITEIT 

LANDSCHApS- 
VERSTERKING

Afwegingscriteria en wenselijkheden
- op te nemen in de kennisgevingsnota van de milieueffectenrapportage - 

(zie voor beschrijving hoofdstuk 4.4 en zie voor het volledige overzicht 
Bijlagebundel 1 ‘Ondersteuning voor het MER-onderzoek’)
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OPSTELLING HORIZONTAALOPSTELLING VERTICAAL

agrarisch 
bouwblok

AGRIVOLTAÏCS 

Versterking van fruiteelt in de valleien

Voor ‘Agrivoltaics’ onderzochten we elementen 
rond inplanting en schaal van infrastructuur voor 
hernieuwbare zonne-energie in synergie met het 
landschap van de valleien. 

Agrivoltaics kunnen slechts worden ingeplant waar ze 
een meerwaarde hebben voor de landbouw of veeteelt. 
Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij graslanden 
(schaduw voor vee), fruitteelten (structuren geven 
bescherming tegen zonnebrand en hagel) en teelten 
die beter gebaat zijn met wat schaduw dan met volle 
zon (bijvoorbeeld aardappelen, …). Via GIS-analyse 
wordt het landgebruik in kaart gebracht en worden de 
mogelijkheden aangeduid. Vervolgens wordt er gekozen 
voor een inplantingsconcept. Hier kiezen we voor een 
specifieke inplanting langs de dorpenstructuren in de 

valleien, telkens aan de kant van het bebouwde weefsel 
(de open kant wordt gevrijwaard van infrastructuur).  

Ook voor de opstelling van de panelen kan het huidige 
landgebruik inspireren. We sluiten aan bij de typologie 
van de laag- en hoogstammige fruitteelten bij de 
opstelling van de PV panelen en creëren zonnepercelen 
waar doorzichten mogelijk blijven en die meegaan 
met de beleving van de fruitpercelen. De opstelling 
boven de graslanden gebeurt met grote openingen 
tussen de panelen om het zonlicht toe te laten. De 
hoogte wordt bepaald door het gebruik van vee en/of 
landbouwmachines, afhankelijk van het type perceel.

We gaan uit van een perceelsinrichting op schaal 
van het huidige perceelgebruik. We gebruiken hierbij 
pragmatisch de huidige eigendomsgrenzen.  

Doelstelling:

• geselecteerde clusters in de valleien aan 
de dorpsranden

• volgen het patroon van de 
boomgaardpercelen ...zodat de  
dwarsdoorzichten in het valleienstelsel 
behouden blijven

• een optimale integratie in de bestaande 
kleinschalige fruitteelten. Dezelfde 
hoogte van de bomen en hetzelfde ritme 
in het lineaire patroon van de bomenrijen

• uitbreiding op basis van de schaal van de 
fruitpercelen

• samenhang met de fruitteelt in de 
valleien

• rij-opstelling dat het landbouwpatroon 
versterkt 

• boven/naast de fruitbomen odat het 
landbouwgebied zijn functie kan 
behouden

• de zonnepanelen beschermen de 
gewassen tegen zonnebrand en hagel

• versterkt a.d.h.v. zijn karakteristieken, 
door bv. het accentueren van percelen

OpENHEID 

SCHAAL

 
 
SAMENHANG 

OpSTELLING  
 

FUNCTIONALITEIT 

 
 
 
LANDSCHApS- 
VERSTERKING

Afwegingscriteria en wenselijkheden
- op te nemen in de kennisgevingsnota van de milieueffectenrapportage - 

(zie ook beschrijving hoofdstuk 4.4 en zie voor het volledige overzicht 
Bijlagebundel 1 ‘Ondersteuning voor het MER-onderzoek’)
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oplaadpunt voor elektrische vervoersmiddelen

zonnepanelen in verticale opstelling

begroeiing aan de perceelsgrenzen
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5.1.3 EEN MOGELIJK VOORKEURSCENARIO IN KAART
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to

5.1.4 ONDERSTEUNING VOOR HET MER-ONDERZOEK: 
AFWEGINGSCRITERIA EN WENSELIJKHEDEN

Voor elke case hebben we de opgestelde visie 
vertaald in concrete afwegingscriteria voor 
MER (zie 4.4 ondersteuning voor het MER-
onderzoek). In dit hoofdstuk hebben we enekel 
elementen van deze oefeningen toegevoegd: 

-De MER afwegingscriteria en de interpretatie 
voor evaluatie  voor de case Heuvellandschap

-Een voorbeeldinvulling van het sjabloon voor de 
case Heuvellandschap. 

- Een voorbeeldscore voor de evaluatie van de 
case Heuvellandschap. 

Deze elementen zijn hierna integraal opgenomen. 
Voor de goede leesbaarheid van deze publicatie 

werd er gekozen om de afwegingscriteria van 
de volgende cases niet op te nemen in deze 
publicatie: voor alle andere cases zijn de 
afwegingscriteria voor MER opgenomen in de 
Bijlagebundel 1.  

De uitwerking van de afwegingscriteria gebeurt 
aan de hand van de ‘afwegingscriteria en 
wenselijkheden ‘ die samengevat zijn aangegeven 
in de baluwe kaders bij de uitwerking van de 
bouwstenen. Er wordt getracht om de criteria 
voor het MER-traject zo duidelijk en concreet 
mogelijk uit te werken en neer te schrijven. Deze 
nota kan dan in de kennisgevingsnota van het 
MER worden opgenomen als afweginskader 
voor evaluatie.
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bouwsteen voor WIND

WINDAKKER
in het samenhangend landschappelijke systeem:

DE HEUVELS 
KENMERKEND VOOR HEUVELLANDSCHAP

Verduurzamen van de grote landbouwplateaus

Uit het ontwerpend onderzoek waarbij de bouwstenen 
windakker en windheuvel werden afgewogen, blijkt 
dat de windakkers het Haspengouwse landschap 
beter versterken.  De bouwsteen windakker biedt 
mogelijkheden om te kiezen voor een energetisch 
maximum in een geconcentreerde zone: het plateau 
wordt zo als landschappelijk geheel duidelijk afgebakend 
en wordt een herkenbaar windwinningsgebied. 

De keuze voor een windakker gaat samen met 
landschapsversterkende maatregelen, die bijdragen  
aan de specifieke landschapskarakteristieken van 
de omgeving. Voor de toegankelijkheid van de 
turbines worden licht verzonken wegen voorzien (als 
moderne invulling van een holle weg en zodoende 

niet waarneembaar in het landschap). In het 
windwinningsgebied worden de  lineaire vegetatie-
elementen aan de perceelsranden hersteld en 
aangeplant waar wenselijk.

Het realiseren van een windwinningsgebied op het 
plateau geeft ook voor een duidelijke prioriteit voor 
landbouw en natuur als bestemming van het plateau. 
Het plaatsten van windturbines vermijdt nieuwe 
landinname voor woningen en kan een stimulans zijn 
om verkeerd geplaatste woningen te herlokaliseren. Zo 
weren we lintbebouwing en open-veld verkavelingen 
op de plateaus. Landbouw wordt hier het voornaamste 
landgebruik en kan versterkt worden door het creëren 
van meer ruimte voor landbouw en natuur. 

Doelstelling:

OpENHEID 

• In dit landschap gaat de voorkeur naar één cluster op één gekozen heuvelrug in het landschap, 
zodat de rest van het landschap gevrijwaard blijft.

• In dit landschap gaat de voorkeur naar een tussenafstand van 10 km tot de volgende cluster 
windturbines, zodat er visuele rust ontstaat.

• In dit landschap gaat de voorkeur naar een positie midden in éénzelfde landschapseenheid, 
zodat er geen doorsnijding van het landschap optreedt.

SCHAAL

• In dit landschap gaat de voorkeur naar een clustering van 20-35 windturbines, zodat een 
voldoende grote energieopbrengst wordt bereikt.

• In dit landschap gaat de voorkeur naar windturbines met schaalkenmerken die zorgen voor de 
maximalisatie van de energetische productie.
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Studie landschappelijke inpassing. Visualisaties

SAMENHANG 

• In dit landschap gaat de voorkeur naar samenhang met natuurlijke elementen (heuvelrug).

• In dit landschap worden de aanwezige (lijn)infrastructuren niet verder benadrukt.

OpSTELLING

• In dit landschap gaat de voorkeur naar een willekeurige opstelling (zwerm/wolk), afhankelijk 
van veiligheidsrestricties.

FUNCTIONALITEIT 

• In dit landschap gaat de voorkeur naar het zo veel mogelijk positioneren van de windturbines en 
bijhorende onderhoudswegen op de perceelsgrenzen van het landbouwgebied, zodat het 
gebied zijn functie kan behouden. 

• In dit landschap gaat de voorkeur naar het vermijden van windturbines in woonclusters.

• In dit landschap verbetert de functionaliteit van het gebied door een betere ontsluiting voor 
voetgangers, fietsers, landbouwers,… via de aangelegde onderhoudsweg.

• Dit landschap wordt herkend als wind-/energielandschap.

bouwsteen voor WIND

WINDAKKER
LANDSCHApSVERSTERKING - WIND *

• Inhoudelijk: het landschap kan worden versterkt a.d.h.v. zijn karakteristieken (methodiek 
landschapskarakterisatie / landschapsbiografie), door Perceelsrandbegroeiing in de valleien (in de 
mate dat het open landschap niet wordt beïnvloed)

• Behoud van bestaande holle wegen + moderne invulling door onderhoudsweg verzonken in het 
landschap te leggen

• Behoud van graften

• Aanplanten van hoekbomen

• Aanpak: het landschap kan versterkt worden door het inrichten van een instrument zoals een 
omgevingsfonds.

*Meer doorgedreven onderzoeken naar de typische kenmerken van het landschap zoals een 
landschapskarakterisering of een landschapsbiografie kunnen een betere oriëntatie bieden voor 
de concrete invulling van landschapsversterkende maatregelen en voor de bestemming van het 
omgevingsfonds als instrument voor landschapsversterking.
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screening beschermd erfgoed oostelijke windcluster

screening beschermd erfgoed westelijke windcluster

Beschermde 
monumenten

Beschermde 
cultuurhistorische 
landschappen

Beschermde stads- 
en dorpsgezichten

2 km-zone rond 
windturbinecluster

- Landschappelijk 
waardevol agrarisch 
gebied  
- Valleigebieden 
- Vallei- of brongebieden 
- Landschappelijk 
waardevolle gebieden 
- Agrarisch gebied met 
ecologisch belang 
- Zone met 
cultuurhistorische waarde 
(< Gewestplan) 

AFTOETSING ERFGOED

Binnen de opmaak van de evaluatiecriteria worden alle beschermingen binnen de 2 km van 
de winningsgebieden in kaart gebracht en worden uitspraken gedaan over de impact van de 
infrastructuur op het erfgoed. Dat gebeurt in een geïntegreerd debat met experten. Volgende vragen 
worden hierbij geëvalueerd: ligt het erfgoed in de windcluster? kan het erfgoed deel uitmaken van het 
energielandschap? is er vanuit de windcluster zicht op het erfgoed? is er visuele hinder te verwachten 
op het erfgoed door de aanwezigheid van windturbines ? heeft het erfgoed uitzicht op de windcluster? 
kijkt het erfgoed uitsluitend uit op de windcluster?

In deze oefening werd door het ontwerpteam geconcludeerd dat het erfgoed geen restrictieve 
beperkingen kan opleggen op de winningsgebieden, omdat de impact erop te klein is. 

bouwsteen voor WIND

WINDAKKER
AFTOETSING ERFGOED - WIND

Welke beschermde erfgoedelementen binnen een straal van 2 km van de cluster worden beschouwd als 
te beschermen (via afstandsregels) en welke niet?

ZONERINGSKAART VOOR WAARDEVOL LANDSCHAp - WIND

Welke waardevolle landschappen worden beschermd (via afstandsregels) en welke niet?

• In dit landschap gaat de voorkeur naar de bescherming van waardevol agrarisch 
landschap.

• Impact op vastgestelde landschaps-atlasrelictzone

• Impact op beschermd cultuurhistorisch landschap.
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Hoger gelegen 
heuvelruggen

Lager gelegen 
valleigebieden

HORIZONTAAL

VERTICAAL

Agrivoltaïcs_Schema dwarsdoorzichten Agrivoltaïcs_Schema clusters in de valleien

bouwsteen voor ZON

AGRIVOLTAÏCS
in het samenhangend landschappelijke systeem:

FRUITTEELT IN DE VALLEIEN
CASE - SPECIFIEK

Versterking van fruiteeltlandschap in de valleien

Voor ‘Agrivoltaics’ onderzochten we elementen 
rond inplanting en schaal van infrastructuur voor 
hernieuwbare zonne-energie in synergie met het 
landschap van de valleien. 

Agrivoltaics kunnen slechts worden ingeplant waar ze 
een meerwaarde hebben voor de landbouw of veeteelt. 
Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij graslanden 
(schaduw voor vee), fruitteelten (structuren geven 
bescherming tegen zonnebrand en hagel) en teelten 
die beter gebaat zijn met wat schaduw dan met volle 
zon (bijvoorbeeld aardappelen, …). Via GIS-analyse 
wordt het landgebruik in kaart gebracht en worden de 
mogelijkheden aangeduid. Vervolgens wordt er gekozen 
voor een inplantingsconcept. Hier kiezen we voor een 
specifieke inplanting langs de dorpenstructuren in de 

valleien, telkens aan de kant van het bebouwde weefsel 
(de open kant wordt gevrijwaard van infrastructuur).  

Ook voor de opstelling van de panelen kan het huidige 
landgebruik inspireren. We sluiten aan bij de typologie 
van de laag- en hoogstammige fruitteelten bij de 
opstelling van de PV panelen en creëren zonnepercelen 
waar doorzichten mogelijk blijven en die meegaan 
met de beleving van de fruitpercelen. De opstelling 
boven de graslanden gebeurt met grote openingen 
tussen de panelen om het zonlicht toe te laten. De 
hoogte wordt bepaald door het gebruik van vee en/of 
landbouwmachines, afhankelijk van het type perceel.

We gaan uit van een perceelsinrichting op schaal 
van het huidige perceelgebruik. We gebruiken hierbij 
pragmatisch de huidige eigendomsgrenzen.  

Doelstelling:

OpENHEID 

• In dit landschap gaat de voorkeur naar geselecteerde clusters in de valleien aan de 
dorpsranden, zodat de rest van de vallei gevrijwaard wordt.

• De zonnevelden volgen het patroon van de fruitteeltpercelen en laten voldoende ruimte aan 
de perceelsgrenzen, zodat de dwarsdoorzichten in het valleienstelsel behouden blijven.

SCHAAL

• In dit landschap gaat de voorkeur naar zonnepanelen met schaalkenmerken die zorgen voor een 
optimale integratie van de zonne-energie-infrastructuur in de kleinschalige bestaande 
fruitteelten. Dezelfde hoogte van de bomen en hetzelfde ritme in het lineaire patroon 
van de bomenrijen om integratie in dit landschap te garanderen.

• De uitbreiding van elk zonneveld wordt bepaald door de omtrek van het perceel.

• In dit landschap gaat de voorkeur naar een clustering van zonnepanelen, zodat een voldoende 
grote energieopbrengst bereikt wordt.
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Spoorlijn

Hoofdweg

Romeinse weg

Studie landschappelijke inpassing. Visualisaties

SAMENHANG 

• In dit landschap gaat de voorkeur naar samenhang met de fruitteelt in de valleien.

• De aanwezige (lijn)infrastructuren niet verder benadrukt.

OpSTELLING

• In dit landschap gaat de voorkeur naar een rij-opstelling, boven of naast de rijen met fruitbomen 
of -struiken, dat het landbouwpatroon versterkt.

FUNCTIONALITEIT 

• In dit landschap gaat de voorkeur naar het positioneren van de zonnepanelen boven/naast de 
fruitbomen of -teeltjen, zodat het landbouwgebied zijn functie kan behouden. 

• In dit landschap gaat de voorkeur naar het concentratie van  zonnepanelen langs de 
dorpsranden, zodat de plaatselijk geproduceerde energie de dorpen kan bedienen.

• Dit landschap wordt herkend als zonne-/energielandschap, waar zonne-energie wordt 
geïntegreerd in het landschap en het landschap versterkt.

• De zonnepanelen beschermen de gewassen tegen zonnebrand en hagel.

bouwsteen voor ZON

AGRIVOLTAÏCS
LANDSCHApSVERSTERKING *

• Het landschap kan inhoudelijk versterkt worden a.d.h.v. zijn karakteristieken, door bv. het 
accentueren van het landbouwpatroon.

Ook de zonne-energie (zoals voor de windakker) kan het landschap versterken:

• Inhoudelijk: het landschap kan worden versterkt a.d.h.v. zijn karakteristieken, door 
perceelsrandbegroeiing in de valleien (in de mate dat het open landschap niet wordt beïnvloed)

• Behoud van bestaande holle wegen + moderne invulling door onderhoudsweg verzonken in het 
landschap te leggen

• Behoud van graften

• Aanplanten van hoekbomen

• Aanpak: het landschap kan versterkt worden door het inrichten van een instrument zoals een 
omgevingsfonds.

*Meer doorgedreven onderzoeken naar de typische kenmerken van het landschap zoals een 
landschapskarakterisering of een landschapsbiografie kunnen een betere oriëntatie bieden voor 
de concrete invulling van landschapsversterkende maatregelen en voor de bestemming van het 
omgevingsfonds als instrument voor landschapsversterking.
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Kasteel van Schoor

screening beschermd erfgoed

Beschermde 
monumenten

Beschermde 
cultuurhistorische 
landschappen

Beschermde stads- 
en dorpsgezichten

bouwsteen voor ZON

AGRIVOLTAÏCS

AFTOETSING ERFGOED

Binnen de opmaak van de evaluatiecriteria worden alle beschermingen in kaart gebracht en 
worden uitspraken gedaan over de impact van de infrastructuur op het erfgoed. Dat gebeurt in een 
geïntegreerd debat met experten. Volgende vragen worden hierbij geëvalueerd: ligt het erfgoed in de 
zonnecluster? kan het erfgoed deel uitmaken van het energielandschap? is er vanuit de zonnecluster 
zicht op het erfgoed? is er visuele hinder te verwachten op het erfgoed door de aanwezigheid van 
zonnepanelen ? heeft het erfgoed uitzicht op de zonnecluster? kijkt het erfgoed uitsluitend uit op de 
zonnecluster?

In deze oefening werd door het ontwerpteam geconcludeerd dat het erfgoed restrictieve beperkingen 
kan opleggen, zoals een verbod op agrivoltaïcs binnen kasteelmuren en in een zone van 50 meter rond 
de kasteelmuren mag de hoogte van de zonnepanelen de kasteelmuur niet overschrijden. 

ZONERINGSKAART VOOR WAARDEVOL LANDSCHAp

Welke waardevolle landschappen worden beschermd (via afstandsregels) en welke niet?

• In dit landschap gaat de voorkeur naar de bescherming van waardevol agrarisch landschap.

• Impact op vastgesteld landschaps-atlasrelictzone.

• Impact op beschermd cultuurhistorisch landschap.

ZONERINGSKAART VOOR ERFGOED 
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Beoordeling vergunningsaanvraag (na plan / visie) - WWIINNDD

2021-12-02

1) CRITERIA VOOR LANDSCHAPPELIJKE STRUCTUUR EN 
RELATIES

CASE 1: AANVRAAG 
BINNEN GEKOZEN 

GEBIED

CASE 2: AANVRAAG 
BUITEN GEKOZEN 

GEBIED
OPENHEID

1 cluster op 1 heuvelrug

10 km tot volgende cluster

Midden in 1 landschapseenheid

Significantiekader:
-3 = Aanzienlijk negatief
-2 = Negatief
-1 = Beperkt negatief

0 = Verwaarloosbaar
+1 = Beperkt positief
+2 = Positief
+3 = Aanzienlijk positief

Beoordeling vergunningsaanvraag (na plan / visie) - ZZOONN

2021-12-02

1) CRITERIA VOOR LANDSCHAPPELIJKE STRUCTUUR EN 
RELATIES

CASE 1: AANVRAAG 
BINNEN GEKOZEN 

GEBIED

CASE 2: AANVRAAG 
BUITEN GEKOZEN 

GEBIED
OPENHEID

Clusters op verschillende heuvelruggen

… km tot volgende cluster

Midden in 1 landschapseenheid

Significantiekader:
-3 = Aanzienlijk negatief
-2 = Negatief
-1 = Beperkt negatief

0 = Verwaarloosbaar
+1 = Beperkt positief
+2 = Positief
+3 = Aanzienlijk positief

Beoordeling vergunningsaanvraag (na plan / visie) - WWIINNDD

2021-12-02

1) CRITERIA VOOR LANDSCHAPPELIJKE STRUCTUUR EN 
RELATIES

CASE 1: AANVRAAG 
BINNEN GEKOZEN 

GEBIED

CASE 2: AANVRAAG 
BUITEN GEKOZEN 

GEBIED
SCHAAL

20-35 windturbines

Schaalkenmerken voor maximalisatie energetische productie

Significantiekader:
-3 = Aanzienlijk negatief
-2 = Negatief
-1 = Beperkt negatief

0 = Verwaarloosbaar
+1 = Beperkt positief
+2 = Positief
+3 = Aanzienlijk positief

Beoordeling vergunningsaanvraag (na plan / visie) - ZZOONN

2021-12-02

1) CRITERIA VOOR LANDSCHAPPELIJKE STRUCTUUR EN 
RELATIES

CASE 1: AANVRAAG 
BINNEN GEKOZEN 

GEBIED

CASE 2: AANVRAAG 
BUITEN GEKOZEN 

GEBIED
SCHAAL

Uitbreding op basis van schaal fruitpercelen

Clustering van … zonnepanelen

Schaalkenmerken voor maximalisatie energetische productie

Significantiekader:
-3 = Aanzienlijk negatief
-2 = Negatief
-1 = Beperkt negatief

0 = Verwaarloosbaar
+1 = Beperkt positief
+2 = Positief
+3 = Aanzienlijk positief

Beoordeling vergunningsaanvraag (na plan / visie) - WWIINNDD

2021-12-02

1) CRITERIA VOOR LANDSCHAPPELIJKE STRUCTUUR EN 
RELATIES

CASE 1: AANVRAAG 
BINNEN GEKOZEN 

GEBIED

CASE 2: AANVRAAG 
BUITEN GEKOZEN 

GEBIED
SAMENHANG

Samenhang met natuurlijke elementen (heuvelrug)

Aanwezige (lijn)infrastructuur niet verder benadrukken

Significantiekader:
-3 = Aanzienlijk negatief
-2 = Negatief
-1 = Beperkt negatief

0 = Verwaarloosbaar
+1 = Beperkt positief
+2 = Positief
+3 = Aanzienlijk positief

Beoordeling vergunningsaanvraag (na plan / visie) - ZZOONN

2021-12-02

1) CRITERIA VOOR LANDSCHAPPELIJKE STRUCTUUR EN 
RELATIES

CASE 1: AANVRAAG 
BINNEN GEKOZEN 

GEBIED

CASE 2: AANVRAAG 
BUITEN GEKOZEN 

GEBIED
SAMENHANG

Samenhang met natuurlijke elementen (heuvelrug)

Aanwezige (lijn)infrastructuur niet verder benadrukken

Significantiekader:
-3 = Aanzienlijk negatief
-2 = Negatief
-1 = Beperkt negatief

0 = Verwaarloosbaar
+1 = Beperkt positief
+2 = Positief
+3 = Aanzienlijk positief

Beoordeling vergunningsaanvraag (na plan / visie) - WWIINNDD

2021-12-02

1) CRITERIA VOOR LANDSCHAPPELIJKE STRUCTUUR EN 
RELATIES

CASE 1: AANVRAAG 
BINNEN GEKOZEN 

GEBIED

CASE 2: AANVRAAG 
BUITEN GEKOZEN 

GEBIED
OPSTELLING

Random opstelling (zwerm/wolk)

Significantiekader:
-3 = Aanzienlijk negatief
-2 = Negatief
-1 = Beperkt negatief

0 = Verwaarloosbaar
+1 = Beperkt positief
+2 = Positief
+3 = Aanzienlijk positief

Beoordeling vergunningsaanvraag (na plan / visie) - ZZOONN

2021-12-02

1) CRITERIA VOOR LANDSCHAPPELIJKE STRUCTUUR EN 
RELATIES

CASE 1: AANVRAAG 
BINNEN GEKOZEN 

GEBIED

CASE 2: AANVRAAG 
BUITEN GEKOZEN 

GEBIED
OPSTELLING

Rij-opstelling langs fruitbomen

Significantiekader:
-3 = Aanzienlijk negatief
-2 = Negatief
-1 = Beperkt negatief

0 = Verwaarloosbaar
+1 = Beperkt positief
+2 = Positief
+3 = Aanzienlijk positief

Beoordeling vergunningsaanvraag (na plan / visie) - WWIINNDD

2021-12-02

1) CRITERIA VOOR LANDSCHAPPELIJKE STRUCTUUR EN 
RELATIES

CASE 1: AANVRAAG 
BINNEN GEKOZEN 

GEBIED

CASE 2: AANVRAAG 
BUITEN GEKOZEN 

GEBIED
FUNCTIONALITEIT

Zo veel mogelijk op perceelsgrenzen van landbouwgebied

Vermijden van woonclusters

Betere functionaliteit door betere ontsluiting

Herkenbaarheid als wind-/energielandschap

Significantiekader:
-3 = Aanzienlijk negatief
-2 = Negatief
-1 = Beperkt negatief

0 = Verwaarloosbaar
+1 = Beperkt positief
+2 = Positief
+3 = Aanzienlijk positief

Beoordeling vergunningsaanvraag (na plan / visie) - ZZOONN

2021-12-02

1) CRITERIA VOOR LANDSCHAPPELIJKE STRUCTUUR EN 
RELATIES

CASE 1: AANVRAAG 
BINNEN GEKOZEN 

GEBIED

CASE 2: AANVRAAG 
BUITEN GEKOZEN 

GEBIED
FUNCTIONALITEIT

Zonnepanelen boven/naast fruitbomen

Vermijden van woonclusters

Betere functionaliteit door betere ontsluiting

Herkenbaarheid als zonne-/energielandschap

Significantiekader:
-3 = Aanzienlijk negatief
-2 = Negatief
-1 = Beperkt negatief

0 = Verwaarloosbaar
+1 = Beperkt positief
+2 = Positief
+3 = Aanzienlijk positief

Beoordeling vergunningsaanvraag (na plan / visie) - ZZOONN

2021-12-02

1) CRITERIA VOOR LANDSCHAPPELIJKE STRUCTUUR EN 
RELATIES

CASE 1: AANVRAAG 
BINNEN GEKOZEN 

GEBIED

CASE 2: AANVRAAG 
BUITEN GEKOZEN 

GEBIED
LANDSCHAPSVERSTERKING

Inhoudelijke versterking a.d.h.v. landschapskarakteristieken

Significantiekader:
-3 = Aanzienlijk negatief
-2 = Negatief
-1 = Beperkt negatief

0 = Verwaarloosbaar
+1 = Beperkt positief
+2 = Positief
+3 = Aanzienlijk positief

Beoordeling vergunningsaanvraag (na plan / visie) - WWIINNDD

2021-12-02

1) CRITERIA VOOR LANDSCHAPPELIJKE STRUCTUUR EN 
RELATIES

CASE 1: AANVRAAG 
BINNEN GEKOZEN 

GEBIED

CASE 2: AANVRAAG 
BUITEN GEKOZEN 

GEBIED
LANDSCHAPSVERSTERKING

Inhoudelijke versterking a.d.h.v. landschapskarakteristieken

Versterking door inrichten van instrument bv. omgevingsfonds

Significantiekader:
-3 = Aanzienlijk negatief
-2 = Negatief
-1 = Beperkt negatief

0 = Verwaarloosbaar
+1 = Beperkt positief
+2 = Positief
+3 = Aanzienlijk positief

Hierna volgt een voorbeeld van een MER-evaluatie van 2 locaties voor zon en wind. één locatie situeert 
zich telkens binnen het gekozen winningsgebied (voor zonne- en windenergie). De andere locatie is te 
vinden buiten de grenzen van het gekozen winningsgebied (voor zonne- en windenergie).
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Beoordeling vergunningsaanvraag (na plan / visie) - WWIINNDD

2021-12-02

2) CRITERIA VOOR ERFGOEDWAARDE EN ARCHEOLOGIE CASE 1: AANVRAAG 
BINNEN GEKOZEN 

GEBIED

CASE 2: AANVRAAG 
BUITEN GEKOZEN 

GEBIED
ZONERINGSKAART VOOR ERFGOED

Significantiekader:
-3 = Aanzienlijk negatief
-2 = Negatief
-1 = Beperkt negatief

0 = Verwaarloosbaar
+1 = Beperkt positief
+2 = Positief
+3 = Aanzienlijk positief

Beoordeling vergunningsaanvraag (na plan / visie) - ZZOONN

2021-12-02

2) CRITERIA VOOR ERFGOEDWAARDE EN ARCHEOLOGIE CASE 1: AANVRAAG 
BINNEN GEKOZEN 

GEBIED

CASE 2: AANVRAAG 
BUITEN GEKOZEN 

GEBIED
ZONERINGSKAART VOOR ERFGOED

Significantiekader:
-3 = Aanzienlijk negatief
-2 = Negatief
-1 = Beperkt negatief

0 = Verwaarloosbaar
+1 = Beperkt positief
+2 = Positief
+3 = Aanzienlijk positief

Beoordeling vergunningsaanvraag (na plan / visie) - WWIINNDD

2021-12-02

3) CRITERIA VOOR WAARDEVOL LANDSCHAP CASE 1: AANVRAAG 
BINNEN GEKOZEN 

GEBIED

CASE 2: AANVRAAG 
BUITEN GEKOZEN 

GEBIED
ZONERINGSKAART VOOR WAARDEVOL LANDSCHAP

Significantiekader:
-3 = Aanzienlijk negatief
-2 = Negatief
-1 = Beperkt negatief

0 = Verwaarloosbaar
+1 = Beperkt positief
+2 = Positief
+3 = Aanzienlijk positief

Beoordeling vergunningsaanvraag (na plan / visie) - ZZOONN

2021-12-02

3) CRITERIA VOOR WAARDEVOL LANDSCHAP CASE 1: AANVRAAG 
BINNEN GEKOZEN 

GEBIED

CASE 2: AANVRAAG 
BUITEN GEKOZEN 

GEBIED
ZONERINGSKAART VOOR WAARDEVOL LANDSCHAP

Significantiekader:
-3 = Aanzienlijk negatief
-2 = Negatief
-1 = Beperkt negatief

0 = Verwaarloosbaar
+1 = Beperkt positief
+2 = Positief
+3 = Aanzienlijk positief

Beoordeling vergunningsaanvraag (na plan / visie) - WWIINNDD

2021-12-02

4) CRITERIA VOOR PERCEPTIEVE KENMERKEN EN BELEVING CASE 1: AANVRAAG 
BINNEN GEKOZEN 

GEBIED

CASE 2: AANVRAAG 
BUITEN GEKOZEN 

GEBIED
ZONERINGSKAART VOOR BELEVING

Significantiekader:
-3 = Aanzienlijk negatief
-2 = Negatief
-1 = Beperkt negatief

0 = Verwaarloosbaar
+1 = Beperkt positief
+2 = Positief
+3 = Aanzienlijk positief

Beoordeling vergunningsaanvraag (na plan / visie) - ZZOONN

2021-12-02

4) CRITERIA VOOR PERCEPTIEVE KENMERKEN EN BELEVING CASE 1: AANVRAAG 
BINNEN GEKOZEN 

GEBIED

CASE 2: AANVRAAG 
BUITEN GEKOZEN 

GEBIED
ZONERINGSKAART VOOR BELEVING

Significantiekader:
-3 = Aanzienlijk negatief
-2 = Negatief
-1 = Beperkt negatief

0 = Verwaarloosbaar
+1 = Beperkt positief
+2 = Positief
+3 = Aanzienlijk positief

5.1.4.1 Criteria voor erfgoedwaarde en archeologie 

5.1.4.2 Criteria voor waardevol landschap

5.1.4.3 Criteria voor perceptie kenmerken en beleving

Als voorbeeld hebben we een beoordelings-
oefening uitgevoerd voor een fictieve 
evaluatie van een wind- en zonneproject.  
Case 1 is een aanvraag waarvan de projecten 
voor zon en wind vallen binnen de locatie 
van een gekozen energiewinningsgebied 
in de regionale energiestrategie. Case 2 
is een fictieve aanvraag van een wind- en 
zonneproject dat zich buiten een gekozen 
winningsgebied bevindt en dus niet wenselijk 
is volgens de regionale energiestrategie. In de 
tabel wegen we de effecten af in de discipline 
Landschap, Erfgoed en Archeologie van de 
milieueffectenrapportage, waarbij we gebruik 
maken van de opgestelde afwegingscriteria op 
maat van de case.  

We hebben de scores fictief opgemaakt met 
volgende redeneringen:

1. De factoren die de grootste impact 
hebben op de verschillen in score zijn 
samenhang, openheid, functionaliteit, 
landschaps-versterking en beleving. Die criteria 
hebben impact op hoe het wind- of zonneproject 
past in de energievisie en dus hoe het project de 
visie versterkt. 

2. De schaal van het project heeft een 
grotere impact op windprojecten dan op de 

evaluatie van zonneprojecten. De schaal van 
een windturbine in een gesloten en kleinschalig 
landschap, waar niet wordt gekozen voor een 
windwinningsgebied wordt dan ook meteen erg 
negatief gescoord. De schaal van agrivoltaïcs 
op datzelfde landschap heeft daar een mindere 
impact op.

3. De impact van erfgoedwaarde en 
waardevolle landschappen is nihil in de 
cases waar het wind- of zonneproject 
gelegen is in een winningsgebied binnen een 
gedragen en gevalideerde energiestrategie. 
Op dat moment quoteren we de impact 
als 0, omdat de verschillende actoren, 
administratieve beleidsdomeinen, lokale 
spelers samen tot de conclusie zijn gekomen 
dat dit winningsgebied bijdraagt tot nieuwe 
duurzame energielandschappen en dus niet 
door de bescherming  worden gelimiteerd. 
In projectaanvragen buiten die gezamenlijk 
gekozen winningsgebieden wordt uiteraard een 
negatieve score toegekend. 

4. De opstelling wordt niet hard beïnvloed 
door de locatie van het project. Uiteraard wel 
door de al dan niet ondersteuning van het 
energieconcept.
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MERENLANDSCHAP



Dessel

Natuurreservaat  
De Maat

Retie

Lommel

5.2 MERENLANDSCHAp                                  
Case:  Mol

Quickscan van het ontvangende landschap

Het Kempense merenlandschap bestaat uit 
meerdere zandwinningsputten en restanten 
van voormalige uitgestrekte bossen, heiden 
en moerassen. De resterende bossen zijn 
voornamelijk naaldbossen met hoofdzakelijk 
grove den, en ook wat loofbossen uit eiken-
berkenbos en populierenaanplantingen. Ten 
zuiden van de waterplassen is er nog een 
kleinschalig landschap, rijk aan bomenrijen, 
houtkanten en houtwallen. Het landschap is 
rijk aan cultuurhistorische relicten uit een lange 
geschiedenis van menselijke activiteiten.

De zandwinningsputten liggen langs de 
kanalen Turnhout-Schoten en Herentals-
Bocholt. De Kempense kanalen zijn belangrijke 
transportwegen voor industrie. Sommige 

putten evolueerden tot recreatiedomeinen (bv. 
Het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer) 
en andere tot natuurgebieden (bv. de 
zandwinningsput ‘Miramar’, een landbouwgebied 
dat doorspekt is met oude en goed ontwikkelde 
kleine landschapselementen). 

Dat landschap werd al uitgebreid in kaart 
gebracht door de projectwerking van het 
Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete. 
Verschillende publicaties - zoals ‘Het  Kempense 
Merenlandschap’ of  de gedetailleerde land-
schapsbiografie van de Kempense heuvelrug 
tussen Kasterlee en Lichtaart - geven een goed 
zicht op mogelijke uitdagingen en koppelkansen 
die landschapsversterkend kunnen werken.  

Uit ‘Traditionele Landschappen Vlaanderen - kenmerken en beleidswenselijkheden’:

Land van Geel-Mol in de Centrale Kempen, Vallei van de Kleine Nete en Kempens Plateau

De identiteitsbepalende elementen:

- Compartimentlandschappen bepaald door reliëf met (naald)bossen en bebouwing;

- Rijen  pleindorpen (bist); 

- Duidelijke ruimtelijke zoneringen (centrumperiferie-model) van de oorspronkelijke ontginningen met

- een duidelijke differentiatie in landgebruik; 

- traditionele landelijke architectuur grotendeels verdwenen

De landschapsdoelstellingen;

- gedifferentieerd ruimtelijk beleid volgens de subeenheden gericht op het behoud van de verscheidenheid; 

- grote boscomplexen beschermen tegen versnippering, verstoring door recreatie en bebouwing (weekendverblijven);

- verbeteren bosbeheer;

- karakteristieke valleilandschappen verbeteren door het herstellen van een halfopen landschap, betere 
groenconnectiviteit, extensief landgebruik en waterrijkheid te behouden; 

- milieusanering in het oostelijk deel.

Ontwerpopgave

In een merenlandschap is de uitdaging de manier waarop we structuur kunnen geven aan een sterk 
door de mens ontgonnen exploitatielandschap. We onderzoeken de karakteristiek van elk meer. In 
de case van het merenlandschap van Mol onderzoeken we ook hoe de valleien met kleinschalige 
landbouwgehelen en het kanaal met de bossen kunnen worden ingezet voor energieproductie.
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1. MOL EN ZIJN MEREN (1970-...) 
KENMERKEND VOOR MERENLANDSCHAP
 

De Schans  
zandafgraving + (zonne)energieproductie

Put van Rauw 
natuur reserve

Boeretang 
sport / toeristisch /recreatie

SCHEMA:GEBRUIK/BESTEMMING 
MEREN 
- zandafgraving
- energieproductie
- sport / toerisme /recreatie
- natuur reserve

groofmazig weefsel 
sport en natuur

groofmazig weefsel 
industrie

fijmazig weefsel
kernen - valleien - recreatie

 SEGMENTEN MET EEN AFWISSELENDE IDENTITEIT
 

SPECIFIEKE KARAKTERISTIEKEN

Ooit was Mol een schraal heidelandschap, tot men turf en wit zand ging ontginnen. Door de kwartszandontginning 
veranderde het landschap rond Mol in een merenlandschap met de grootste meren van Vlaanderen. De diepte van 
de zandwinningsputten varieert tussen 1 en 30 meter. Sommige putten evolueerden tot recreatiedomeinen, andere 
tot natuurgebieden en energieopwekkers (bvb. Het drijvend zonnepanelenpark “Floating PV” bevindt zich op de 
zandgroeve De Schans van Sibelco). Het water oefent een grote aantrekkingskracht uit op allerlei dieren (bergeend, 
krakeend, pijlstaart, zomertaling, libellen,…) en heeft grote recreatieve troeven. 

POTENTIEEL VOOR DE KOPPELING LANDSCHAP EN ENERGIE

Het toepassen van energiebouwstenen op het merenlandschap kan een impact hebben op de identiteit en de rol 
van de meren in het landschap. Vandaag hebben de meren al een verschillend gebruik: het natuurreservaat ‘de 
Put van Rauw’, het recreatiedomein ‘Zilvermeer’,  het Saharameer met de uitkijktoren, de ontginningsputten, etc. 
worden afwisselend ingezet voor recreatie, natuurinrichting, ontginning, ... Energiebouwstenen kunnen inspelen op 
die identiteiten en de afwisselende bestemmingen versterken.

Als flankerende maatregelen kan worden gezocht naar een verbreding van de biodiversiteit, door bijvoorbeeld de 
oevers onder een flauw talud in te richten, of het lokaal net steil maken van de oevers. De heidevegetatie langs de 
oevers kan hierbij worden hersteld waar gewenst. Op bepaalde plaatsen kan opslag van struweel worden gekapt en 
kan de toegankelijkheid van de meren worden vergroot. 

De meren kunnen tenslotte worden versterkt door het beter verbinden van de huidige trage wegen en recreatieve 
netwerken. Ook op (en over) de meren kan dat verder worden onderzocht.

Samenhangende landschappelijke systemen:

Van oost naar west kan je een duidelijke waaier van verschillende dynamische landschapstypes en 
activiteiten aflezen, waarin valleien, dorpen en meren zich afwisselend in het landschap intekenen. In 
het oosten van het studiegebied ligt een zeer grofmazige en actieve bestemming: een grootschalig 
industriegebied en ontginningsputten waar de zandafgraving nog actief is. Meer naar het westen bevindt 
zich een natuurlandschap van een grote schaal, met een ontginningsput die tot een natuurreservaat 
is uitgegroeid. De volgende zone westwaarts is een fijnmazig weefsel met dorpskernen, residentieel 
weefsel en ontginningsputten die recreatief worden uitgebaat. Helemaal in het westen bevindt zich dan 
opnieuw een grofmazig landschap met industriële bestemmingen.  

De toepassing van de energiebouwstenen in dat gebied heeft als uitdaging die rijke dynamische zones 
te versterken in hun roeping of bestemming. 
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2. DE KANALEN EN DE BOSSEN (1835-1970) 
CASE-SPECIFIEK 
 

Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten  
dwars op dalstructuur - kleinschalige inf.

Kanaal Bocholt-Herentals 
parallel aan dalstructuur - grootschalige inf.

Kanaal naar Beverlo
dwars op dalstructuur kleinschalige inf.

Kanaal Bocholt-Herentals 
parallel aan dalstructuur - grootschalige inf.

Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten  
dwars op dalstructuur - kleinschalige inf.

Bossen SCK*CEN / VITO

3. VALLEIEN MET KLEINSCHALIGE LANDBOUWGEHELEN
zand, water en kleinschalige landbouw in de Kempen  (tot 1835) 
CASE-SPECIFIEK

fijmazig agrarisch 
weefsel

Ferrariskaart 1777

SPECIFIEKE KARAKTERISTIEKEN

De ondergrondse koolmijnen leidden in de 19e eeuw tot de uitgraving van de Kempense kanalen. 
Vandaag hebben de Kempense kanalen vooral een economische betekenis als transportweg voor de 
industrie. 

POTENTIEEL VOOR DE KOPPELING LANDSCHAP EN ENERGIE

Het kanaal kan worden versterkt door energiebouwstenen te laten inspelen op de herkenbaarheid, 
de leesbaarheid en/of identiteit van die lijnvormige infrastructuur. Het positioneren van lineaire 
windinfrastructuur kan het kanaal zichtbaar maken vanop grote afstand. Infrastructuur voor hernieuwbare 
zonne-energie kan de identiteit van het kanaal verduurzamen en kan worden gekoppeld aan de werking 
en beleving van de scheepvaart.

De boscomplexen kunnen worden versterkt door ingrepen die gepaard gaan met een aanpassing van 
bossen die het best aansluit met de bodemopbouw (afwisselend mozaïekbossen in akkergebieden, 
Lindebossen in de cambisolen en gemengde bossen). Bestaande boscomplexen kunnen worden 
uitgebreid en in dichtbebost gebied kan worden gezocht naar openingen, waar bv. voormalige akkers 
waren.  Het creeëren van open zand-, heide- of graslanden - met geleidelijke overgangen van bos naar 
open plekken - kan de ecologische waarde vergroten.  Onderhoudswegen van energieinfrastructuur 
kunnen mee helpen aan een duurzame inrichting van recreatieve netwerken (relicttracés herstellen, 
hiërarchie van paden, herkenbare uniforme aanleg).  

SPECIFIEKE KARAKTERISTIEKEN

Ten noorden en zuiden van de meren bestaat het Kempense landschap uit een fijnmazig agrarisch 
weefsel. Hoewel het vroeger droge zanderige landschappen waren, zijn de landbouwgronden sinds de 
uitgraving van het kanaal ten noorden van de meren  rijker geworden. Dat komt door het voedselrijk 
kanaalwater dat via bevloeiing de landbouwopbrengsten van de omliggende gronden heeft verhoogd. 
De zone ten zuiden van de waterplassen is vandaag nog een kleinschalig landschap, rijk aan bomenrijen, 
bossen, houtkanten en houtwallen. 

POTENTIEEL VOOR DE KOPPELING LANDSCHAP EN ENERGIE

Het versterken van dat specifieke mozaïeklandschap van boscomplexen en kleinschalige open heide- en 
graslandschappen zal vooral gebeuren door de inrichting van kleine landschapselementen (houtkanten, 
knotbomenrijen, bosranden, poelen,...) en het verbeteren van de beken (aanleg van grasbufferstroken, 
gefaseerd maaibeheer, verbetering waterkwaliteit, ...). Energiebouwstenen kunnen worden ingezet 
bij de ontwikkeling van die landschappelijke mozaïeken als ze zich aan de landschapstypologie van 
halfopen landbouwgebied en de schaal van de landschapskamers aanpassen. Op die manier kunnen ze 
de identiteit van het kleinschalig halfopen landbouwgebied versterken. 
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2. De kanalen en de bossen  

DE SAMENHANGENDE 
LANDSCHApSSYSTEMEN

LONGLIST BOUWSTENEN VOLGENS 
BESTEMMING

Voor de boscomplexen wordt specifiek 
gekozen voor de energiebouwsteen 
‘windbos’ uit Open ruimte / natuur.  

De bouwstenenreeks voor de bestemming 
infrastructuur wordt onderzocht voor 
de versterking van de sterk lineaire 
landschappelijke structuur van het kanaal.  

1 2

windheuvel

windinfrastructuur

OpEN RUIMTE - NATUUR

INFRASTRUCTUUR

windbos

zonneparking

belevingspark

zonneroute

zonnemozaïek

zonnespoor

zonnemeer

Voor de meren wordt specifiek gekozen 
voor de energiebouwsteen ‘zonnemeren’ uit 
Open ruimte / natuur.  

windheuvel

OpEN RUIMTE - NATUUR

windbos belevingspark zonnemozaïek zonnemeer

1. Meren
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3 4

Het windbos is de evidente bouwsteen voor toepassing in bosrijke 
gebieden. De bouwsteen koppelt windinfrastructuur aan zowel uitbreiding 
als beheer en verrijking van bestaande bossen. Aan de hand van onderzoek 
(landschapsbiografieën, bosbeheerplannen, ...) wordt onderzocht 
welke strategieën voor beplanting (gemengde bossen, naaldbossen, 
mozaïekbossen, ...) versterkend zijn en hoe de energieinfrastructuur kan 
leiden tot diversificatie en meer biodiversiteit.

Ondanks het veelvuldig gebruik van de bouwsteen windinfrastructuur 
in Vlaanderen, is het ook de meest controversiele en bediscussieerde 
bouwsteen onder landschapsexperten. Het is namelijk meestal niet 
gewenst om de infrastructuur in te zetten om snelwegen nog extra te 
benadrukken in het landschap. Voor dit kanaal is windinfrastructuur 
echter wel een evidentere keuze. Het kanaal is hier een sterke lineaire 
landschappelijke structuur die het landschap direct en indirect verder 
vormt. Het water van het kanaal maakt de gronden vruchtbaarder en 
bepaalt de landschapstypologieën van de omgeving. Het landschap wordt 
beter leesbaar, duurzamer - kortom rijker - als we windinfrastructuur aan 
het kanaal koppelen. Een lineaire windopstelling kan hierbij visueel - zeker 
van op grotere afstand - in de perceptie versterken. 

windinfrastructuur

windbos

Het zonnemeer is de energiebouwsteen die wordt toegepast in 
ontginningsputten en meren. Afhankelijk van het aquatisch leven, de 
gewenste bestemming en identiteit van de wateroppervlakte wordt de 
bouwsteen toegepast: zonnemeren kunnen bijdragen om de meren te 
diversifiëren, om hen aantrekkelijk en toegankelijk te maken en om - met 
flankerende maatregelen - de ecologische kwaliteiten te versterken. 

3. Valleien met kleinschalige landbouw

De energieproductie van de bouwstenen zal beperkt blijven in schaal ten opzichte van de energie- 
productie in de systemen ‘Kanaal en Bossen’ en de ‘Meren van Mol’.  Ze zullen niet structurerend 
zijn voor de kleinschalige landschapstypologie, maar eerder flankerend of aanvullend. De bouw-
stenen worden om die reden NIET verder onderzocht in deze case. 

 NEE

 NEE

Voor de valleien wordt gezocht in de 
energiebouwstenen van de Open ruimte 
/ natuur. Die bouwstenen kunnen het 
kleinschalig agrarisch mozaïeklandschap 
(met natuurlijk karakter) het beste 
versterken. 

Het energiebelevingspark kan zich perfect integreren en aanpassen 
aan de typologie en de schaal van het (kleinschalige) landschap. Het 
belevingspark maakt het landschap recreatief toegankelijk en kan 
bovendien meervoudig worden ingezet met andere activiteiten of 
ecosysteemdiensten (recreatie, voedselproductie, biodiversiteit,...). De 
bouwsteen past best in de zuidelijke valleidelen nabij de dorpskernen 
en de recreatiedomeinen en zorgt zo mee voor een meerwaarde met 
betrekking tot de toegankelijkheid en de beleving van het landschap.
Het concept zonnemozaïek werd bedacht voor ‘kamerlandschappen’. 
Door enkele landschapskamers in te zetten voor zonnewinst, versterkt 
dat de beleving van de afwisselende open/gesloten landschapskamers. 
Flankerend kan er worden geïnvesteerd in de aangrenzende kleine 
landschapselementen.  De infrastructuur kan zo worden opgesteld dat 
meervoudig ruimtegebruik mogelijk blijft.

windheuvel

OpEN RUIMTE - NATUUR

windbos belevingspark

belevingspark

zonnemozaïek

zonnemozaïek

zonnemeer

5.2.1  KEUZE ENERGIEBOUWSTENEN VOOR ZON EN WIND
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1. Bij de bouwstenen voor wind vond het ontwerpteam ‘windinfrastructuur’ een waardig alternatief 
op het windbos. Beide bouwstenen werken versterkend op de structurele systemen van het 
landschap en geven een geïntegreerd en duurzaam energielandschap. 

Als algemene conclusie werd in het debat rond het ontwerpend onderzoek vastgesteld dat beide 
scenario’s valabel en te verdedigen zijn in de keuze voor een windwinningsgebied. De combinatie 
van beide scenario’s overschrijdt echter wel de landschappelijke draagkracht: de leesbaarheid 
van de landschappen ‘bos’ en ‘kanaal’ komt in het gedrang en er dreigt omsingeling in heel wat 
bewoonde gebieden. De ontwerpers hebben gekozen voor het alternatief van de windbossen in 
deze case  als voorkeurscenario.

2. Heel wat energie-experten motiveren dat het verschil tussen windturbines vanaf een bepaalde 
grootte verwaarloosbaar is.  De beleving van een windturbine van 6 MW voelt hetzelfde aan als de 
beleving van een windturbine van 3 MW. In de viewshedanalyses van de boslandschappen in Mol 
blijkt dat deze stelling opgaat in het grootschalig boslandschap. Het ontwerpteam is echter niet 
overtuigd van deze stelling in het kleinschaliger landschap te verdedigen is. De viewshedanalyses 
(rechts) tonen een duidelijk verschil in impact voor de nabijgelegen dorpen.  We kiezen hier voor een 
restricite op hoogte in het kleinschalige boslandschap in het Westen van het case-projectgebied.

De lineaire plaatsing van de windturbines langs het kanaal 
versterkt de zichtbaarheid van het kanaal op grote afstand. 
De windturbines worden dan best opgesteld aan de rand van 
het kanaal, in een lineaire opstelling.

De plaatsing van de windturbines in de boszones kan zorgen 
voor uitbreiding en duurzame aanpassing van de bossen. De 
boslandschappen worden herkenbaar van ver en de turbines 
zijn onzichtbaar in de directe omgeving. (zie verder)

WINDBOS WINDINFRASTRUCTUUR

SELECTIE

WINDTURBINES 6 MW

WINDTURBINES 3 MW

AFWEGING TUSSEN WINDBOS EN WINDINFRASTRUCTUUR 

Het inplanten van energiebouwstenen in het ontvangende landschap
5.2.2 ONTWERpEND ONDERZOEK

Conclusies:

Onderzoek: windbos of windinfrastructuur? onderzoek: schaal windturbines 6MW of 3MW?

viewshedanalyse 6MW

viewshedanalyse 3MW
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windturbines 3 MW

SCENARIO SYNERGIE

(energetisch optimum)

2

1

nieuw bebost gebied

windturbines  6 MW

ENERGIE ALS DRIJFVEER

(energetische  maximalisatie)

Windbos, studie landschappelijke inpassing. Schema

Het bos en/kanaallandschap versterken 

We onderzoeken windbos als middel om de 
boscomplexen en/of het kanaallichaam te versterken. 
Er is een onderscheid tussen de boscomplexen in het 
oosten (Riebos, Waaltjesbos) van het studiegebied 
en de boscomplexen in het westen. In het oosten is de 
schaal van de boscomplexen een stuk groter en zijn 
de bossen omgeven door grootschalige industrie en 
bedrijventerreinen. In het westen grenzen de bossen 
aan enkele kleinschalige dorpen en kernen (Dessel, 
Donk, Achterbos, …) en het provinciaal groendomein 
Prinsenpark. 

We testen grote windturbines (6 MW) en kleinere 
windturbines (3MW) in een viewshed analyse. We 
concluderen in dat onderzoek dat door de schaal van de 
westelijke boscomplexen de impact van de tiphoogte 
nihil is door de schaal van het landschap. Windturbines 
van  6MW of meer kunnen dus in het landschap worden 
geïntegreerd.  

De inplanting van windturbines in de oostelijke boszone 
zorgt voor een inhoudelijk debat. Is de impact van de 
grote turbines niet te groot op de vele woonzones 
die het gebied rijk is? In het debat wordt geopperd 
dat de oostelijke turbines beter een maat kleiner zijn 
om zich in te schrijven in de kleinschaligere context. 
Viewshedanalyses tonen echter geen verschil in 
beleving tussen tiphoogtes van 100m ten opzichte van 
200 m.

We maken in het voorkeurscenario een onderscheid 
tussen de twee bossen: in het Westen kiezen we voor 
maximalisatie. In het oosten kiezen we voor synergie.  
Het geaccidenteerde merenlandschap krijgt daarbij 
de windwinningsgebieden, die als extra laag in de 
landschapsbeleving wordt aangevuld. 

Het ontwerpend onderzoek is een aftasting om het 
debat voor de winningsgebieden te inspireren. In dit 
scenario volgt het winningsgebied het landschapstype 
van de (overgebleven) ‘gemaakte’ boscomplexen. 

• één specifieke cluster windturbines in 2 
verschillende bossen in het landschap

• tussenafstand van ca 10km tssen 2 
geselcteerde bosclusters 

• éénzelfde landschapseenheid

• clustering van ca. 15-20 windturbines

• windturbines van 3 MW > kleinere 
westelijke bos

• windturbines van 6 MW >grotere 
oostelijke bos 

• samenhang met natuurlijke elementen 
(bossen)

• opstelling volgens de aanplanting van de 
bomen 

• verbetert de functionaliteit  

• herkend als wind-/energielandschap

• variatie toe te voegen in boomsoorten en 
bosvegetatie 

• uitbreiding van het bosareaal

OpENHEID 

SCHAAL 

SAMENHANG 

OpSTELLING  
 
 
FUNCTIONALITEIT 

LANDSCHApS- 
VERSTERKING

Doelstelling:

WINDBOS

Afwegingscriteria en wenselijkheden
- op te nemen in de kennisgevingsnota van de milieueffectenrapportage - 

(zie ook beschrijving hoofdstuk 4.4 en zie voor het volledige overzicht 
Bijlagebundel 1 ‘Ondersteuning voor het MER-onderzoek’)
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natuurontwikkeling in de industriegebieden

6 MW windturbine

Studie landschappelijke inpassing infrastructuur voor zonne- en windenergie. Bestaande toestand

SCENARIO 1 - OpTIMAAL. Studie landschappelijke inpassing infrastructuur voor zonne- en windenergie. Visualisaties

maximale productie van zonne-energie in combinatie met zandwinning

actieve zandwinning

Windinfrastructuur_Referentiebeeld
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- sport / toeristisme /recratie  
-> energetisch optimum

- natuurgebied -> energetisch minimum

- zandafgraving industrielandschap -> energetisch maximum 
- zandafgraving akkerlandschap -> energetisch maximum

1

• één cluster op elk van de aangeduide 
meren 

• natuurlijke tussenafstand tussen de 
meren

• midden in éénzelfde landschapseenheid

• oostelijke meren > maximale 
energieproductie 

• westelijke meren > maximale inname 
van 10% van de totale oppervlakte

• samenhang met de activiteiten en de 
identiteit die wordt gekoppeld aan de 
meren 

• opstelling die de continuïteit met het 
landschap (meren) garandeert

• inplanting gebeurt met het oog op behoud 
van de functionaliteit van de meren 
(recreatie, natuurgebied, geen activiteit, 
...) 

• toevoegen van natte vegetatie, aanplanten 
van oeverbegroeiing

• verbinden van de drijvende zonnepanelen 
met trage netwerken

OpENHEID

SCHAAL 

SAMENHANG 

OpSTELLING  
 
 
FUNCTIONALITEIT 

LANDSCHApS- 
VERSTERKING

Het merenlandschap verrijken

Het merenlandschap biedt een gevarieerd aanbod 
aan ecosysteemdiensten, landschapsbeleving, 
recreatie, afgraving/industrie, etc. Het ontwerpend 
onderzoek wordt hier ingezet om de beleving van 
het landschap te onderzoeken in relatie met keuzes 
tot maximale, synergetische of minimale inbreng van 
energie-infrastructuur. Het gevarieerd gebruik van de 
verschillende meren is ideaal om de energieambities 
daarop af te stellen. 

In de natuurgebieden integreren we landschapsbeleving 
en ‘floating PV’ op een minimale manier. Energiewinst is 
hier ondergeschikt aan de natuur, biodiversiteit, rust en 
concentratie, fauna en flora. De inrichting van ‘floating 
PV’ is niet technisch maar gaat samen met doorsteken, 

natte natuur, … en volgt de glooiing van het meer. 
Energie wordt beleefd. 

In de  recreatieve zones gaan we naar een synergie 
tussen energiewinst en recreatie. Energie kan hier 
worden ingezet om bepaalde recreatieve doelen te 
versterken. Zonne-energie kan fietspalen voorzien 
van stroom. ‘Floating PV’ zorgt voor de aandrijving van 
vlotten of kleine bootjes. 

Over alle meren heen kan worden gezocht naar 
een fijnmazig verbonden netwerk van fiets- en 
wandelroutes. Veel van die routes zijn aanwezig maar 
kunnen nog beter worden verbonden. ‘Floating PV’ kan 
zorgen voor verbindingen over het water. 

Doelstelling:

ZONNEMEER

Afwegingscriteria en wenselijkheden
- op te nemen in de kennisgevingsnota van de milieueffectenrapportage - 

(zie ook beschrijving hoofdstuk 4.4 en zie voor het volledige overzicht 
Bijlagebundel 1 ‘Ondersteuning voor het MER-onderzoek’)
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3 MW windturbine

natuurlijk herstel van de oevers

SCENARIO 2 - SYNERGIE. Studie landschappelijke inpassing infrastructuur voor zonne- en windenergie. Visualisaties

oplaadpunt voor elektrische boten

combinatie van zonne-energieproductie en recreatief gebruik
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5.2.3 EEN MOGELIJK VOORKEURSCENARIO IN KAART
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KANAALLANDSCHAP S/M



Vosselaar

Merksplas

Beerse

De Meir

Koloniën van 
Weldadigheid

5.3 KANAALLANDSCHAp  S/M  
Case:  Dessel/Turnhout/Schoten 

Uit ‘Traditionele Landschappen Vlaanderen - kenmerken en beleidswenselijkheden’:

Land van Turnhout-Poppel in de Noorderkempen

De identiteitsbepalende elementen:

- compartimentlandschappen bepaald door reliëf met (naald)bossen en bebouwing; rijen pleindorpen (bist); duidelijke 
ruimtelijke zoneringen (centrumperiferie- model) van de oorspronkelijke ontginningen met een duidelijke differentiatie 
in landgebruik; 

- traditionele landelijke architectuur grotendeels verdwenen;

De landschapsdoelstellingen;

- gedifferentieerd ruimtelijk beleid volgens de subeenheden gericht op het behoud van de verscheidenheid;

- grote boscomplexen beschermen tegen versnippering, verstoring door recreatie en bebouwing (weekendverblijven); 

- verbeteren bosbeheer;

- karakteristieke valleilandschappen verbeteren door het herstellen van een halfopen landschap, betere 
groenconnectiviteit, extensief landgebruik en waterrijkheid te behouden; 

- milieusanering in het oostelijk deel;

Quickscan van het ontvangende landschap

De Kempense kanalen zijn sterk in trek bij 
wandelaars, vissers, kajakkers en fietsers. 
De typische begroeiing van de Kempense 
zandbodem zorgt op veel plaatsen voor een 
uniek landschap. De Kempen werden vroeger 
gekenmerkt als een woest wastineland. Na 
massale ontbossing van het gebied in de 
middeleeuwen bestaat het vandaag vooral uit 
heide, meersen, hier en daar naaldbos,... Door de 
droge zandgronden was dit een onvruchtbaar 
gebied waar bijna niemand woonde. Er waren wel 
enkele kleine nederzetting in de riviervalleien, 
met Turnhout als belangrijkste centrum.

Er waren amper transportmogelijkheden: geen 
verharde wegen, bevaarbare waterlopen of 
spoorwegen. Een kanaal was noodzakelijk voor 
de export van nijverheidsproducten en import 
van grondstoffen. Maar belangrijker nog dan 
het transport was de bevloeiing van de droge 

gronden. De aanleg van kanalen zou het kalkrijke 
water van de Maas aanvoeren zodat de woeste 
heidegronden omgezet werden in vruchtbare 
landbouwgronden.

Op landschappelijk vlak heeft het kanaal een 
enorme impact gehad op de Kempen. Door klei- 
en turfontginning ontstonden putten en vennen 
met een grote biodiversiteit. Sommige kleiputten 
werden helaas ingenomen voor stortplaatsen, 
maar de laatste jaren ontwikkelen steeds meer 
van die putten zich tot landschappelijke pareltjes. 
Ook voor het lokale fauna- en florabestand is het 
kanaal van groot belang. Vleermuizen en andere 
foeragerende zoogdieren en vogels gebruiken 
het kanaal als ‘lijnelement’ waarlangs ze zich 
verplaatsen. De ruïnes van de overgebleven 
bunkers en steenbakkerijen doen dan weer 
dienst als overwinteringsplaatsen.

Ontwerpopgave

In een kleinschalig kanaallandschap ligt de ontwerpopdracht in het onderzoeken wat de huidige 
identiteit is van het kanaallandschap en hoe grootschalige hernieuwbare energie die bestaande 
identiteit kan versterken of een drijfveer kan zijn voor een nieuwe identiteit van het industrieel 
en/of ambachtelijk verleden van het kanaal. In de case Dessel-Turnhout-Schoten worden 
ook de boscomplexen en de beschermde natuurlandschappen bestudeerd met het oog op 
energieproductie. 
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1. HET KANAALLANDSCHAP ALS INDUSTRIËLE ERFGOED-AS EN UITZICHTEN 
OP HET LANDSCHAP 
KENMERKEND VOOR KANAAALLANDSCHAP S/M

“Kanaallandschap:  
opeenvolging van indrukken”

2. DE BOSCOMPLEXEN EN BESCHERMDE NATUURLANDSCHAPPEN 
CASE-SPECIFIEK

Samenhangende landschappelijke systemen:

SPECIFIEKE KARAKTERISTIEKEN

Het kanaallandschap bestaat uit een patchwork van bedrijvigheid, industrieel erfgoed, woondorpen en 
open en gecompartimenteerd landschap. De aanleg van het kanaal heeft de bedrijvigheid gestimuleerd: 
niet alleen door zijn functie als transportas, maar ook omdat de dikke kleilagen zorgden voor een 
boom in de baksteennijverheid. Langs de oevers van het kanaal schoten heel wat cementfabrieken 
en pannenfabrieken op. De restanten van dat industrieel erfgoed zijn vandaag nog sterk aanwezig 
langs het kanaal. Naast die bedrijvigheid wordt het kanaal ook gekenmerkt door de afwisseling van 
nederzettingen (Turnhout, Den Hout, Sint-Jozef) en natuurparels van boscompartimenten, heide en 
plassen (Velderheide, abtsheide, Kievitsheide, de Huffelen,…). Die verschillende landschappen geven 
het kanaal een zeer sterke en gevarieerde beleving. 

POTENTIEEL VOOR DE KOPPELING LANDSCHAP EN ENERGIE

Bij het toepassen van energiebouwstenen langs het kanaal dient het sequentiële karakter van de 
landschapsbeleving in rekening te worden gebracht. Op de plekken waar vandaag industrie gevestigd 
is, of waar gebouwen staan met een industrieel of ambachtelijk verleden, zijn de kansen het grootst voor 
een koppeling met energie-opwekking. Een lokale afzetmarkt voor die energie, zoals fietslaadpunten 
of laadpunten voor elektrische scheepvaart, vergroten de ontsluiting van het gebied voor zowel 
economische doeleinden als voor toerisme. Energiewinning kan op de verlaten en ondergewaardeerde 
industriële sites een nieuwe betekenis geven in het recreatief en educatief beleven van het landschap.

SPECIFIEKE KARAKTERISTIEKEN

In het westen van het studiegebied bevindt zich het zeer biodiverse en waardevolle natuurlandschap  
de Blakheide dat start vanuit de grote Abtsheide, grenzend aan het kanaal en in het noorden uitloopt 
tot de zone van de Koloniën van Weldadigheid. De abtsheide heeft een gevarieerd landschap van bos, 
grasland, droge en natte heide en vennen. Het zuidelijke deel van het natuurgebied draagt duidelijk de 
sporen van artisanale kleiwinning (eind 19e-begin 20e eeuw). Het terrein kent hier een sterk wisselend 
reliëf door de vele kleinschalige afgravingen. Hier vooral bos en struweel, met op de diepste plekken in 
het landschap enkele kleine amfibieënpoelen. Op de vroegere heide werden grove dennen geplant, die 
nu geleidelijk aan meer plaats maken voor inheemse bomen en struiken zoals eiken, berken, lijsterbes, 
sporkehout, … 

De Koloniën van Weldadigheid zijn een ander soort cultuurlandschap. Het is beschermd (Natura 
2000) en heeft een wel heel specifieke geschiedenis: op 7 jaar tijd werd ruim 80 km² woeste grond 
getransformeerd in zelfvoorzienende landbouwkoloniën met een karakteristieke verschijning. Het 
is een regelmatig orthogonaal patroon van groene lanen, waterlopen, landbouwpercelen en centrale 
voorzieningen.

In het oosten, grenzend aan het kanaal, vinden we het bos van Kommerdaelen: aangeplante fragmenten 
naaldbos. 

POTENTIEEL VOOR DE KOPPELING LANDSCHAP EN ENERGIE

De boscomplexen kunnen worden versterkt door ingrepen die gepaard gaan met een aanpassing 
van bossen die het best aansluit met de bodemopbouw. Bestaande boscomplexen kunnen worden 
uitgebreid en in dichtbebost gebied kan worden gezocht naar plekken om het bos open te werken zodat 
de gradiënt die op die manier ontstaat een ecologische meerwaarde biedt voor het bos. Energie kan ook 
de aanleiding zijn om de bosgebieden uit te breiden. 
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2. De boscomplexen en beschermde 
natuurlandschappen 

1. Het kanaallandschap als industriële 
erfgoed-as

DE SAMENHANGENDE 
LANDSCHApSSYSTEMEN

LONGLIST BOUWSTENEN VOLGENS 
BESTEMMING

Voor de industriële archeologische as wordt 
gezocht in de energiebouwstenen van de 
Economie. Die bouwstenen kunnen de 
doorsteken naar het landschap behouden 
en het erfgoed ondersteunen.

Voor de boscomplexen wordt specifiek 
gekozen voor de energiebouwsteen 
‘windbos’ uit Open ruimte / natuur.  

1 2
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KEUZE PASSENDE BOUWSTENEN 
EN MOTIVATIE KEUZE
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3 4
Het industrieel bouwblok is ontworpen om te worden toegepast in zones 
waar grote oppervlaktes van bv daken en gevels in bedrijventerreinen 
zich lenen om zonne-energie op te wekken. Hier kunnen ook restruimtes 
en tijdeljke inrichting van leegstaande percelen worden ingezet voor 
energieproductie.

Het windbos is de evidente bouwsteen voor toepassing in bosrijke 
gebieden. De bouwsteen koppelt windinfrastructuur aan zowel uitbreiding 
als beheer en verrijking van bestaande bossen. Er wordt onderzocht 
welke strategieën voor beplanting (gemengde bossen, naaldbossen, 
mozaïekbossen, ...) versterkend zijn en hoe de energieinfrastructuur 
kan leiden tot diversificatie en meer biodiversiteit.We laten de heides en 
landbouwgronden hier ongemoeid, zodat het open karakter van deze 
landschappen bewaard blijft. Op die manier versterken we de verschillende 
identiteiten langs het kanaallandschap.  

windbos

industrieel 
bouwblok

Met opzet kiezen wij niet voor de bouwstenenreeks voor de bestemming infrastructuur.

Zonder rekening te houden met het historische karakter en de eigenheden van het kleinschalige kanaallandschap, zou de bouwstenenreeks 
‘Infrastructuur’ in aanmerking komen voor ontwerpend onderzoek. De sequentie van industriële bebouwing en doorsteken naar het landschap 
maakt echter dat een lineaire opstelling van energie-infrastructuur de beleving van het kanaal en omliggend landschap vertroebelt. 

5.3.1  KEUZE ENERGIEBOUWSTENEN VOOR ZON EN WIND
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RijkevorselRijkevorsel

Sint-jozefSint-jozef

EksterheideEksterheide

Kanaallandschap_bestaande toestand

TurnhoutTurnhout

Achter StoktAchter StoktAbtsheideAbtsheide

BeerseBeerse

1

Industrieel bouwblok, studie landschappelijke inpassing. Schema

INDUSTRIEEL BOUWBLOK

een kanaallandschap met een rijke diversiteit aan 
indrukken

De bouwsteen ‘industrieel bouwblok’ heeft de 
potentie om het DNA en de geschiedenis van het 
kanaallandschap in de verf te zetten. Het industrieel 
erfgoed is de vergane glorie van het kanaal en kan 
door de toevoeging van energie een revival krijgen. 
Energie kan de industrie verduurzamen (lokale opwek 
en verbruik), de recreatie uitbouwen (elektrische 
fietsen, laadhubs en waterboten), waterbedrijvigheid 
stimuleren (walstroom) en een verbindende ‘duurzame’ 
identiteit geven aan de waterkant. Bij het industrieel 
erfgoed gaan we op zoek naar innovatieve, zelfs 
experimentele toepassing van PV om en rond het 
erfgoed (gevelpanelen, vertical farming, serres tussen 
baksteengebouwen, groene gevels, kleinschalige 
windturbines, …). Op die manier wordt het kanaal 
een nieuwe educatieve en recreatieve hotspot voor 
duurzaam ruimtegebruik (ondernemen, recreatie, 
wonen,…). 

 

Door het identificeren van missing links in het fiets- 
en wandelnetwerk en die nadien ook uit te bouwen, 
wordt een fijnmazig verbonden netwerk van fiets- 
en wandelroutes gecreëerd. Door systematisch 
infrastructuur voor hernieuwbare energie toe te voegen 
aan de industriële sites krijgt de beleving van het 
kanaal een duurzaam karakter en wordt het industrieel 
erfgoed in zijn identiteit en herkenbaarheid versterkt. 
Door de ambitie op bepaalde locaties te maximaliseren 
kan er ook een educatieve functie rond duurzame 
energie worden toegevoegd. Op die manier werken 
we niet alleen op de beleving van het kanaallandschap 
maar wordt er ook een nieuwe educatief-recreatieve 
functie toegevoegd. In de collage op de volgende 
pagina verbeelden we zo’n educatieve hotspot die een 
stapsteen kan zijn in een nieuw, duurzaam en recreatief 
kanaallandschap.

Doelstelling:

• gekoppeld aan bestaande voorzieningen 
(industriële erfgoed, fietspad, kanaal)

• kleinschalige zonne-energie 

• samenhang met de bestaande (lijn)
infrastructuur van het kanaal

• samenhang met het industrieel erfgoed

• opstelling met hoge visuele kwaliteit

• locaal gebruik van de opgewekte 
zonne-energie door bedrijven, op 
het water, voor recreatie-/energie 
landschapsbelevingsdoeleinden

• versterkt de identiteit van het 
kanaallandschap

OpENHEID 

SCHAAL 

SAMENHANG 

 
 
OpSTELLING  
 
 
FUNCTIONALITEIT 

LANDSCHApS- 
VERSTERKING

Afwegingscriteria en wenselijkheden - op te nemen in de 
kennisgevingsnota van de milieueffectenrapportage 
(zie voor beschrijving hoofdstuk 4.4 en zie voor het volledige overzicht 
Bijlagebundel 1 ‘Ondersteuning voor het MER-onderzoek’)
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oplaadpunt voor elektrische boten

micro-windenergie op de daken

Industrieel bouwblok, studie landschappelijke inpassing. Visualisatie

productie van zonne-energie op het fietspad

zonnepanelen op het dak en de gevels van de industriële gebouwen
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- windturbines uitgelijnd op een grid
- aanplanten van hagen in de bosstructuur.: geslotenheid van 
het bos aanvullen met bebossing met behoud van landbouw-
gronden

1

Windbos, studie landschappelijke inpassing. Schema

Viewshedanalyse  WINDBOS

WINDBOS

wind als verbindend element in gefragmenteerde 
natuurgebieden

In de natuurgebieden van de Blakheide (afwisselend 
boscomplexen, grasland, droge en natte heide, 
vennen, …) is windbos een goed concept om het 
gefragmenteerde gebied te verbinden. De positie van 
windturbines in de open gebieden tussen de bossen en 
aan de randen van de boscomplexen kan de eenheid 
van het groter gebied versterken. 

De keuze voor een windbos kan uitbreidingen of nieuwe 
bossen genereren door het bijvoorbeeld het aanplanten 
van hagen gekoppeld aan de bosstructuur. Zo wordt 
het areaal vergroot, de geslotenheid en de beleving 
van de bossen versterkt, maar toch met behoud van 
landbouwgronden. De keuze voor een windbos gaat 

ook samen met landschapsversterkende maatregelen 
voor de omgeving. De afgelopen jaren zijn er heel wat 
werken gebeurd in dit natuurdomein: er werden een 
aantal grotere open plekken gecreëerd waarvan enkele 
spontaan mogen evolueren naar bos (met inheemse 
boomsoorten zoals berk en zomereik). Op die locaties 
worden geen turbines geplaatst. Op 5 locaties ruimt 
het voormalige bos plaats voor heide. Daar is wel ruimte 
voor turbines. Het verbinden en toegankelijk maken 
van die turbines voor onderhoud kan de bestaande 
wandelnetwerken uitbreiden en verbinden.

In de Koloniën van Weldadigheid lijkt het ons ook 
mogelijk om het windlandschap door te trekken. 
Stedenbouwkundig kunnen de turbines ingeplant 
worden op het huidige orthogonale patroon van de 
perceelstructuur. 

Doelstelling:

• één specifieke cluster windturbines in 
één bos

• aansluitend aan het bos, op voorwaarde 
dat het bos uitgebreid wordt

• éénzelfde landschapseenheid

• clustering van ca. 15-20 windturbines

• vermogen van 6 MW

• samenhang met natuurlijke elementen 
(bossen)

• opstelling volgens de aanplanting van de 
bomen 

• verbetert de functionaliteit van het gebied 
door onderhoudswegen voor turbines voor 
de toegankelijkheid (beheer, recreatie, 
...) 

• uitbreiding van het bosareaal

OpENHEID 

SCHAAL 

 
SAMENHANG  
 
 
OpSTELLING  
 
 
FUNCTIONALITEIT 

LANDSCHApS- 
VERSTERKING

Afwegingscriteria en wenselijkheden
- op te nemen in de kennisgevingsnota van de milieueffectenrapportage - 

(zie ook beschrijving hoofdstuk 4.4 en zie voor het volledige overzicht 
Bijlagebundel 1 ‘Ondersteuning voor het MER-onderzoek’)
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Albertkanaal

Herentals

Olen

Grobbendonk

Nijlen

5.4 KANAALLANDSCHAp XXL  
Case:  Albertkanaal Herentals-Massenhoven

Uit ‘Traditionele Landschappen Vlaanderen - kenmerken en beleidswenselijkheden’:

Land van Herentals-Kasterlee in de Centrale Kempen en Vallei van de Kleine Nete

De identiteitsbepalende elementen:

- compartimentlandschappen bepaald door reliëf met (naald)bossen en bebouwing; rijen pleindorpen (bist); duidelijke 
ruimtelijke zoneringen (centrumperiferie- model) van de oorspronkelijke ontginningen met een duidelijke differentiatie 
in landgebruik; 

- traditionele landelijke architectuur grotendeels verdwenen

De landschapsdoelstellingen;

-  gedifferentieerd ruimtelijk beleid volgens de subeenheden gericht op het behoud van de verscheidenheid;

- grote boscomplexen beschermen tegen versnippering, verstoring door recreatie en bebouwing (weekendverblijven); 

- verbeteren bosbeheer;

- karakteristieke valleilandschappen verbeteren door het herstellen van een halfopen landschap, betere 
groenconnectiviteit, extensief landgebruik en waterrijkheid te behouden; 

- milieusanering in het oostelijk deel.

Quickscan van het ontvangende landschap

Het kanaallandschap dat loopt over de 
Zuiderkempen van Lier en Heist-op-den-berg en 
de Centrale Kempen wordt vooral gekenmerkt 
door zijn vlakke en golvende topografie met 
een duidelijke gerichtheid van valleien, ruggen 
en bewoning. Er is een grote erfgoedwaarde in 
het landschap. Zo vind je talrijke geïsoleerde 
elementen terug met monumentwaarde (molens, 
torens, hoeven, kapelletjes,…). Het landschap 
raakt ook aan de buitenste fortengordel van 
Antwerpen. 

Landschappelijk gezien liggen de uitdagingen 
hier in het verbeteren van de groenconnectiviteit, 
en dan vooral in de valleien. Maar ook het 

vrijwaren van de afwisseling in landgebruik 
(heide, bos, akker- en weiland) en de opvang 
van de recreatiedruk en de weekendverblijven. 
De bedrijventerreinen langs het Albertkanaal 
behoren tot de meest performante terreinen van 
Vlaanderen door van hun sterke multimodale 
ontsluiting via het water, het spoor en de weg 
(E313).

In de ganse provincie Antwerpen, maar vooral 
in de Kempen, komen in de buurt van bewoning 
en dorpen waardevolle plaggenbodems voor. 
Hun hoge vruchtbaarheid is het resultaat van 
eeuwenlange inspanningen van landbouwers.

Ontwerpopgave

De opgave voor de Vlaamse grootschalige kanaallandschappen waarlangs onze grote industrieën 
gehuisvest zijn, ligt in de maximalisering van het toevoegen van hernieuwbare energieinfrastructuur 
om de industriële bestemming duurzaam te bedienen. In de case van het Albertkanaal tussen 
Tessenderlo en Laakdal wordt gezocht naar verbindingen en versterkingen voor de kleinschaligere 
natuurlijke systemen die het gebied doorkruisen. 
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1. HET KANAALLANDSCHAP: EEN INFRASTRUCTUURLANDSCHAP 
KENMERKEND VOOR KANAALLANDSCHAP XXL

2. DE VALLEI VAN DE KLEINE NETE  
CASE - SPECIFIEK

SPECIFIEKE KARAKTERISTIEKEN

Het XXL-kanaallandschap is een grootschalig infrastructuurlandschap dat is opgehangen tussen het 
Albertkanaal en de E313. De infrastructuurbundel oefent een sterke aantrekkingskracht uit op bedrijven. 
In de infrastructuurbundel tussen kanaal en autoweg wisselen grote bedrijventerreinen zich af met 
woonweefsel en valleigebieden (broekbossen, open landbouwgebied, …).

POTENTIEEL VOOR DE KOPPELING LANDSCHAP EN ENERGIE

De aanwezigheid van grote industrie langs het kanaal betekent dat er ook grootschalig kan worden 
ingezet op een maximale productie van hernieuwbare energie: zonnepanelen op daken, aan gevels en 
op terreinen die tijdelijk geen invulling hebben, gecombineerd met windenergie langs de infrastructuren 
zorgen ervoor dat er energie kan worden opgewekt die lokaal meteen kan worden gebruikt door de 
industrieën en door de toeleverende transportbedrijven op het spoor, de weg en op het water. Ook 
voor de beleving van die vaak verrommelde landschappen en de herkenbaarheid en leesbaarheid kan 
energieinfrastructuur worden ingezet. Bijvoorbeeld door toegangswegen consequent te voorzien van 
fotovoltaïsche randen, of de gevels en daken van de industriële gebouwen te verduurzamen.

Samenhangende landschappelijke systemen:

SPECIFIEKE KARAKTERISTIEKEN

De vallei van de Kleine Nete bevat bloemrijke graslanden en ruigten, moerassen en broekbossen. 
Het landschap is geaccidenteerd en er zijn verschillende belangen (landbouw, bedrijvigheid, water, 
recreatie, natuur, erfgoed, landschap, bewoning,…) die soms tegenstrijdig zijn. Het Albertkanaal snijdt 
de valleisystemen van onder meer de Kleine Netevallei en de Aa dwars door en de infrastructuurbundel 
met grootschalige industrieterreinen blokkeert de valleicorridors. In de jaren 1960 en ‘70 werden 
in grote delen van de vallei vijvers gegraven en weekendhuisjes gebouwd. Daardoor verdween het 
beemdenlandschap en ging de waterbergende functie van de vallei deels verloren. 

POTENTIEEL VOOR DE KOPPELING LANDSCHAP EN ENERGIE

In het Albertkanaal-gebied is een ware trade-off aan de gang tussen ecosysteemdiensten en andere 
activiteiten. Energiewinning kan hier een katalysator zijn om keuzes te maken en landschapsherstel 
te financieren, specifiek voor die plekken waar het kanaal en zijn infrastructuurbundel de natuurlijke 
valleisystemen doorsnijdt.
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DE SAMENHANGENDE 
LANDSCHApSSYSTEMEN

LONGLIST BOUWSTENEN VOLGENS 
BESTEMMING1

2. De vallei van de Kleine Nete  JA
Voor de valleien wordt gezocht in de 
energiebouwstenen van de Open ruimte 
/ natuur. Die bouwstenen kunnen het 
kleinschalige valleikarakter het beste 
versterken. 

Het concept zonnemozaïek werd bedacht voor ‘kamerlandschappen’. 
Door enkele landschapskamers in te zetten voor zonnewinst, versterkt dat 
de beleving van de landschapskamers. Flankerend kan er geïnvesteerd 
worden in de aangrenzende kleine landschapselementen. De infrastructuur 
kan zo opgesteld worden dat meervoudig ruimtegebruik mogelijk blijft.
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OpEN RUIMTE - NATUUR
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KEUZE PASSENDE BOUWSTENEN 
EN MOTIVATIE KEUZE3 4

1. Het kanaallandschap
 JADe bouwstenenreeks voor de bestemming 

infrastructuur wordt onderzocht voor de 
versterking van de lineaire landschappelijke 
structuur van het Albertkanaal.  

Ondanks het veelvuldig gebruik van de bouwsteen windinfrastructuur 
in Vlaanderen, is het ook de meest controversiele en bediscussieerde 
bouwsteen onder landschapsexperten. Het is namelijk meestal niet 
gewenst om de infrastructuur in te zetten om snelwegen nog extra te 
benadrukken in het landschap. Voor dit kanaal is windinfrastructuur 
echter wel een evidente keuze. Het kanaal vormt hier samen met andere 
lijninfrastructuren een sterke lineaire landschappelijke structuur. Het 
landschap wordt beter leesbaar, duurzamer - kortom rijker - als we 
windinfrastructuur aan het kanaal koppelen. Een lineaire windopstelling 
kan hierbij visueel - zeker van op grotere afstand - in de perceptie 
versterken. 

windinfrastructuur

INFRASTRUCTUUR

zonneparking zonneroute zonnespoor

windinfrastructuur

Het industrieel bouwblok is ontworpen om te worden toegepast in zones 
waar grote oppervlaktes van bv daken en gevels in bedrijventerreinen 
zich lenen om zonne-energie op te wekken. Hier kunnen ook restruimtes 
en tijdelijke inrichting van leegstaande percelen worden ingezet voor 
energieproductie.

Voor het kanaal wordt ook gezocht in de 
energiebouwstenen van de Economie. Die 
bouwstenen combineren het beste met een 
industrieel landschap.

ECONOMIE

windindustriepark industrieel 
bouwblok

industrieel 
bouwblok

We onderzoeken deze bouwsteen niet verder in detail in het  
ontwerpend onderzoek, maar we geven wel een indicatie van 
de zones waar hij kan worden toegepast (gele zones op vol-
gende bladzijde): de inplanting van zonne-energie zou in die 
zones op een energetisch maximaal niveau moeten zijn. 

 NEE

5.4.1  KEUZE ENERGIEBOUWSTENEN VOOR ZON EN WIND
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- Energielandschap tussen de infrastructuren 

- Vrijwaren en versterken natuurlijk landschap

- Inzetten van de grote betonnen vlaktes als 
zon- en windenergieclusters

SELECTIE

E313E313

Albertkanaal
Albertkanaal

windturbine bestaand
windturbine nieuwAanvullende bouwsteen:  

industrieel bouwblok

Windinfrastructuur_Referentiebeeld

WINDINFRASTRUCTUUR

Duurzamere infrastructuurbundel

De insnijding van de infrastructurenbundel in het 
landschap is van dergelijke schaal dat het een 
eigen landschapsstructuur is geworden met eigen 
karakteristieken, vegetatie, fauna en flora, maar ook 
met specifieke grootschalige bebouwing, (industriële) 
activiteiten en watergerelateerde bedrijvigheid langs 
het kanaal.

De infrastructuurbundel versterken we door hem nog 
meer leesbaar/zichtbaar te maken in het landschap. 
Het toevoegen van propere energie, die lokaal in de 
bedrijventerreinen kan worden gebruikt, geeft de 
infrastructuurbundel ook een duurzaam karakter. 
Samen met andere flankerende maatregelen, zoals 
bvb. het ontharden van de grote betonvlaktes, creëren 

we een duurzam kanaallandschap. Door het versterken 
en verdensen van de (wind-)energie infrastructuur ter 
hoogte van de industriegebieden blijft de rest van de 
valleigebieden gespaard en kleinschalig.

In de industrieterreinen zetten we aanvullend ook in op 
het ‘industrieel bouwblok’ als energiebouwsteen - op 
de kaart rechts onder aangeduid met geel maar niet 
gedetailleerd onderzocht in ontwerpend onderzoek. 
Daken en gevels van gebouwen worden maximaal 
gebruikt en restgebieden worden (tijdelijk) ingezet als 
zonnevelden. Er kan ook proactief worden gezocht naar 
het herstructureren van de industrieterreinen volgens 
de noden van het landschap. 

Doelstelling:

• twee lineaire clusters windturbines 
langs de lineaire infrastructuren het 
Albertkanaal en de E313

• clustering van zo veel mogelijk 
windturbines in het voorziene gebied 
(vermogen van 6 MW)

• samenhang met de landschapskamers

• verticale opstelling / minimaal één 
leeg perceel tussen twee zonnevelden / 
dezelfde types en opstellingen

• landbouwfunctie (teelten) behouden of 
versterken

• onderhoud en beheer van grasvelden door 
vee/schapen

• versterken van de identiteit van het 
kanaallandschap en het vrijwaren van het 
omgevende natuurlandschap van turbines

OpENHEID 

SCHAAL 

 
 
SAMENHANG

OpSTELLING 

 
FUNCTIONALITEIT 

 
 
LANDSCHApS- 
VERSTERKING

Afwegingscriteria en wenselijkheden - op te nemen in de 
kennisgevingsnota van de milieueffectenrapportage 
(zie voor beschrijving hoofdstuk 4.4 en zie voor het volledige overzicht 
Bijlagebundel 1 ‘Ondersteuning voor het MER-onderzoek’)

Het inplanten van energiebouwstenen in het ontvangende landschap
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Natuurgebied Natuurgebied 
‘Viersels Geb-‘Viersels Geb-
roekt’roekt’

Vallei van de Vallei van de 
Kleine NeteKleine Nete

Vallei van de Kleine NeteVallei van de Kleine Nete

FASE 1

FASE 1

E313E313

Albertkanaal
Albertkanaal

- kleine landschapsstructuren herstellen
- inzetten op landschapskamers van zonne- 
energie in combinatie met teelten

AlbertkanaalAlbertkanaal

FASE 2

FASE 2
- herstructureren van de industrieterreinen volgens 
de noden van het landschap
- ecologische waarde riviervalleien herstellen

ZONNEMOZAÏEK 

Afwisselende identiteiten van industrie en landschap 
versterken

In de infrastructuurbundel wisselen industrieterreinen 
zich af met open landschapscorridors. In de open 
landschapcorridors die de verbinding maken tussen de 

valleien, zetten we in op de bouwsteen ‘zonnemozaïek’. 
De graslanden en ruigten, moerassen en broekbossen 
worden afwisselend ingezet voor PV dat meervoudig 
kan worden gebruikt bij de andere ecosysteemdiensten. 

Doelstelling:

• creëren van landschapskamers

• open houden, creëren van doorzichten 
(vistas) naar het open landschap

• kleine schaal die zorgt voor 
toegankelijkheid en gelinkt is met de 
schaal van de landschapskamers

• samenhang met de aanwezige 
lijninfrastructuur (kanaal en E313)

• lijnopstelling

• functionaliteit van de industrie behouden 

• onderhoudsweg hergebruiken als 
onderhoudsweg voor de turbines

• versterken van het mozaïeklandschap

• doortrekken van de valleien over de 
infrastructuren heen. 

OpENHEID 

SCHAAL 

 
SAMENHANG

 
OpSTELLING 

FUNCTIONALITEIT 

 
LANDSCHApS- 
VERSTERKING

Afwegingscriteria en wenselijkheden - op te nemen in de 
kennisgevingsnota van de milieueffectenrapportage 
(zie voor beschrijving hoofdstuk 4.4 en zie voor het volledige overzicht 
Bijlagebundel 1 ‘Ondersteuning voor het MER-onderzoek’)

5.4.2 ONTWERpEND ONDERZOEK
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Zonnemozaïek_Studie scenario’s (minimaal - synergie - maximaal)_Visualisaties

scenario maximaal

scenario synergie

scenario minimaal

geselecteerd

Natu-Natu-
urgebied urgebied 
‘Viersels ‘Viersels 

Albertka-Albertka-

Het ontwerpteam kiest in dit landschap voor het ambitiescenario ‘synergie’. Het zonneveld is een 
herkenbaar element in het landschap, zoals de andere landschapskamers. Er is een minimale afstand 
noodzakelijk tussen de verschillende zonnevelden om de beleving volgens de karakteristieken van 
landschapscompartimenten te houden.

Conclusies:

Zonnemozaeïk_Studie opstelling_Visualisaties

geselecteerd

scenario grondopstelling orthogonaal

scenario grondopstelling parallel

scenario verticale opstelling

scenario grote hoogte

Het ontwerpteam kiest in dit landschap voor het scenario ‘verticale opstelling’ door de mogelijkheid 
van meervoudig gebruik voor veeteelt. Bij de twee grondopstellingen kunnen dieren de weide niet 
gebruiken.  De transversale zichten blijven in dit scenario ook bewaard en de impact van de hoogte blijft 
in verhouding met de kleine landschapselementen. 

Conclusies:

STUDIE VISUELE IMPACT VAN ZONNEMOZAIEK IN HET VALLEILANDSCHAP: 
MOGELIJKE SCENARIO’S VOLGENS ENERGIE-AMBITIE

onderzoekitem
STUDIE VISUELE IMPACT VAN ZONNEMOZAIEK IN HET 
VALLEILANDSCHAP: MOGELIJKE SCENARIO’S VOOR DE OPSTELLING

onderzoekitem
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minstens één energievrij perceel tussen twee zonnevelden

lineaire begroeiing aan de perceelsgrenzen

natuurlijk herstel van de oevers

Zonnemozaeïk en windinfrastructuur_Visualisatie

zonnepanelen in verticale opstelling

6 MW windturbine
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5.4.3 EEN MOGELIJK VOORKEURSCENARIO IN KAART
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STEENWEGLANDSCHAP



Kampenhout sas

Haacht

Boortmeerbeek

Hever

Uit ‘Traditionele Landschappen Vlaanderen - kenmerken en beleidswenselijkheden’:

Rubensland, Dijlevallei in de Dijle-Demer-Gete-as

De identiteitsbepalende elementen:

voor de Dijlevallei: brede alluviale vlakten met uiterwaarden; waterrijke gronden met (populier)-aanplantingen en talrijke 
plassen; tussen Gete en Demer: glasteelt

voor Rubensland: sterk verstedelijkte (slaap)gemeenten in de forenzenwoonzones van Brussel en Gent; dichte 
bebouwing in het landelijke gebied en sterke lintbebouwing; sterke versnijding door (gebundelde) infrastructuurassen

De landschapsdoelstellingen;

voor de Dijlevallei : vrijwaren waterrijke valleigronden

voor Rubensland: vrijwaren resterend open ruimten door weren en bufferen van bewoning en infrastructuur; 
accentueren van de landschappelijke structuur door benadrukken van van de perceptieve kwaliteiten van het reliëf en 
de valleien; - optimaliseren mobiliteit; herstellen en intact houden van de kleine landschapselementen in de valleien en 
het compartimentenlandschap; concentreren en bufferen van de industriële bebouwing; valleigebieden vrijwaren van 
bebouwing.

5.5 STEENWEGLANDSCHAp                                 
Case:  As Leuven-Mechelen

Quickscan van het ontvangende landschap

De Dijle en haar bijrivieren Voer, IJse en Laan 
zorgen voor een gevarieerd landschap van 
valleien, hellingen en plateaus. We vinden er nog 
grote boscomplexen, mooie natuurreservaten, 
oude dorpskernen en vele bijzondere holle wegen 
terug. De zijvalleien van de Dijle kenmerken 
zich door open akkerlandschappen (het 
Rubenslandschap met het Rubenskasteel) en de 
zogenaamde ‘spoordorpen’ langs de spoorlijn. 
Het is atypisch in het Vlaamse landschap dat 
de dorpen gekoppeld zijn aan de spoorweg, in 
plaats van aan de steenweg die parallel loopt.

 

Drie infrastructuurlijnen doorsnijden het 
landschaps-systeem van de valleien: het kanaal, 
de steenweg en de spoorweg. De steenweg 
bestaat uit aangesloten baanwinkels (met 
vooral kleinhandel) en lintbebouwingen. De 
steenweg zuigt mobiliteit aan en de activiteiten 
op de steenweg zijn nefast voor de leefbaarheid 
van de dorpen. Hier is nood aan een ruimtelijke 
transformatie. Het kanaal Leuven-Dijle is in 
de 14e eeuw bevaarbaar gemaakt maar kreeg 
vooral in de 18e eeuw een transformatie tot 
het kanaal dat nu frequent wordt gebruikt voor 
waterverkeer. Het kanaal is ook de drager van 
nieuwe (snelle) fietspaden (fietssnelweg F8) en 
andere recreatieve (water-)belevingstrajecten.

Ontwerpopgave

In een steenweglandschap ligt de ontwerpopgave in het herstellen of creëren van de relatie tussen 
de steenweg zelf en de omliggende en achterliggende context. Energiebouwstenen worden ingezet 
om kernen te versterken, de periferie identiteit te geven en plaats te maken voor open ruimte. In 
de case van de as Leuven-Mechelen analyseren we een segment van de steenweg in het open 
akkerlandschap, in een ander segment de steenweg bij de dorpsranden. Daarnaast bestuderen 
we op welke manier energiebouwstenen in de zijrivieren van de Dijle die de steenweg kruisen, 
ondersteunend kunnen werken voor het herstel van de ruimtelijke ordening. 
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1. VALLEISTRUCTUUR - ZIJRIVIEREN VAN DE DIJLE  
CASE - SPECIFIEK

2. AKKERLANDSCHAP 
CASE - SPECIFIEK

Samenhangende landschappelijke systemen:

SPECIFIEKE KARAKTERISTIEKEN

Het eerste systeem is de valleistructuur van de zijrivieren van de Dijle. Het is een verzameling van valleien  
met kleine landschapselementen. Het landschap wordt gedefinieerd als een ‘compartimentenlandschap’ 
omdat de perceelsrandbegroeiingen en kleine boscomplexen landschapskamers vormen. In de valleien 
bevinden zich ook heel wat natuurlijke en historische graslanden waarvan het beheer voor een stuk 
gebeurt via overeenkomsten met landbouwers, die hun vee op de weilanden laten grazen.

In die valleistructuur vormt de STEENWEG EEN CESUUR IN HET LANDSCHAP. Het is een barrière 
voor zowel mens, dier als plant om over te steken, wat vooral voor de fauna een beperking inhoudt van 
de genetische poule. Ook is de as van de steenweg diametraal ingeplant ten opzicht van de valleien 
waardoor de continuïteit van de landschappelijke structuur wordt onderbroken. 

POTENTIEEL VOOR DE KOPPELING LANDSCHAP EN ENERGIE

De valleien weer ruimte geven en ze leesbaar maken op de plekken waar ze de steenweg kruisen 
biedt opportuniteiten om met hernieuwbare energie te combineren met het beleefbaar maken van het 
landschap en het openen van de valleistructuren. Om die ruimte te creëren is het aangewezen om een 
oefening te maken op het niveau van de ruimtelijke ordening en rond de valleien te bepalen of baanwinkels 
en/of woonlinten niet beter zouden verhuizen naar de randen van de spoordorpen.

SPECIFIEKE KARAKTERISTIEKEN

Tussen de valleistructuren bevindt zich een tweede systeem van akkerlanden waar de voedselproductie 
wordt gerealiseerd. Het Rubensland is gekend voor zijn witloofproductie. Van oudsher is het een bosrijk 
gebied, daarvan getuigen het Schiplakenbos, Steentjesbos, Kastanjebos en het Silsombos. Delen van 
die bossen zijn versnipperd geraakt door omzetting in weiland. De akkerlanden tussen en rond de 
bossen zijn weinig gewijzigd.

In het akkerlandschap vormt de STEENWEG EEN CESUUR IN HET LANDSCHAP. De voorzieningen 
die zich ontwikkeld hebben langs de as van de steenweg (baanwinkels, lintbebouwing, industrie) 
breken het akkerlandschap op en op die manier doorbreekt de steenweg de continuïteit van het open 
akkerlandschap.

POTENTIEEL VOOR DE KOPPELING LANDSCHAP EN ENERGIE

Verlinting vormt niet alleen een fenomeen langs de steenweg, maar ook op de wegen tussen dorpskernen 
en nieuwe wijkontwikkelingen. Door het open akkerland te combineren met grootschalige hernieuwbare  
energie wordt de openheid van het landschap beter beschermd.

 Steenweglandschap — p. 140 p. 141
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3. SPOORDORPEN 
CASE - SPECIFIEK 

WILLEKEURIGE ONTWIKKELING LANGS 
STEENWEG:  
 
opvolging van open ruimte - linten - bedrijven- 
terreinen - detailhandelzones - gemengde gebie-
den

DE STEENWEG EN ZIJN RUIMTELIJKE CON-
TEXTEN:  
 
In het noordelijke deel loopt de steenweg tan-
gent aan de periferie van de spoordorpen. In het 
zuidelijk deel midden door het akkerland.

dorpsrand

akkerlandschap
SPECIFIEKE KARAKTERISTIEKEN

Een derde systeem is de aaneenrijging van dorpen, die aan de spoorweginfrastructuur zijn opgehangen. 
Het gaat om Muizen, Hever, Boortmeerbeek, Haacht, Wespelaar-Tildonk, Hambos en Wijgmaal. We 
noemen ze verder de ‘spoordorpen’. Net dat is bijzonder: de spoorlijn - en niet de steenweg - is verbonden 
met de dorpskernen. Dat maakt het uitgangspunt om die dorpen klimaatrobuuster te maken een stuk 
sterker: het inzetten van een ‘proper’ transportnetwerk is heir een evidentie.

In het landschap van de spoordorpen speelt de STEENWEG GEEN STRUCTURERENDE ROL, maar is 
wel gelinkt met de dorpen als tangent aan de dorpsperiferie. 

POTENTIEEL VOOR DE KOPPELING LANDSCHAP EN ENERGIE

Het spoordorpenlandschap leent zich ertoe om te evolueren naar zogeheten zero emission-dorpen. 
Investeringen in het energieneutraal maken van gebouwen en zelfs in het energiepositief maken in de 
compacten dorpen kunnen worden aangevuld met het promoten van duurzaam vervoer. Hernieuwbare 
energie kan dan worden gekoppeld aan pendel-parkings, mobihubs en de spoorlijn.

De ‘steenwegproblematiek’

De voorzieningen die zich ontwikkeld hebben 
langs de steenweg, zijn niet ontstaan uit een  
geïntegreerde langetermijnvisie op de steenweg. 
Net als zoveel typisch Vlaamse steenwegen, 
is ook hier verrommeling van allerlei functies 
sterk aan de orde. Daarnaast is de steenweg 
gelinkt aan twee verschillende contexten: in het 
noordelijke deel zit de steenweg helemaal in de 
periferie van de spoordorpen, maar zuidelijker 
wijkt de steenweg daarvan af en doorsnijdt hij 
het bucolische akkerland van het Rubensland. 

Het ontwerpteam ziet een noodzaak voor een 
strategische aanpak die twee complementaire 
keuzes in overweging moet nemen:

- het is een keuze om de (verrommelde) functies 
aan de steenweg te behouden maar ze in het 
noordelijke segment in de valleistructuren open 
te breken en ruimte te geven aan groen-blauwe 
netwerken en trage verbindingen

- in het zuidelijke segment van de steenweg ligt 
de keuze om de baanwinkels te verplaatsen meer 
voor de hand zodat het open akkerllandschap 
opnieuw zjin structurerende rol kan opnemen.
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2. Akkerlandschap

1. Valleistructuur - zijrivieren van de Dijle 

DE STRUCTURENDE 
LANDSCHApSSYSTEMEN

LONGLIST BOUWSTENEN VOLGENS 
BESTEMMING

Voor de valleien wordt gezocht in de 
energiebouwstenen van de Open ruimte 
/ natuur. Die bouwstenen kunnen het 
kleinschalige valleikarakter het beste 
versterken. 

De bouwstenenreeks voor de bestemming 
infrastructuur wordt onderzocht 
voor de versterking van sterk lineaire 
landschappelijke structuur.  

1 2

windheuvel

windinfrastructuur

zonnegebouwen

OpEN RUIMTE - NATUUR

INFRASTRUCTUUR

DORpEN EN pERIFERIE

windbos

zonneparking

landschaps 
belevingspark

belevingspark

zonneroute

kleinschalige 
windinrichting

zonnemozaïek

zonnespoor

zonnemeer

3. Spoordorpen
 

Voor het akkerlandschap wordt gezicht in 
de bouwstenenreeks van de Open ruimte 
/ landbouw. Die bouwstenen combineren 
het beste met het landbouwkarakter.

windakker

OpEN RUIMTE - LANDBOUW

windheuvel agrivoltaics zonneserres agrarisch 
bouwblok

De bouwstenenreeks voor de bestemming 
dorpen en periferie wordt onderzocht voor 
de klmaatrobuustheid van de dorpen.
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KEUZE PASSENDE BOUWSTENEN 
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 JA

 JA*

 *gekoppelde 
bouwstenen

 JA

 JA*

3 4
Met de bouwsteen energiebelevingspark ontstaat een parkgebied 
waar het opwekken van energie wordt gecombineerd met recreatie. 
In de case van de as Leuven-Mechelen kunnen de valleisystemen een 
sterke groen-blauwe as vormen die natuurbeleving tot in het dorp 
brengen. Een energiebelevingspark biedt bijkomend mogelijkheden 
tot natuurontwikkeling en natuur- en energie-educatie met een 
aantrekkingskracht die de dorpsrand overstijgt.

Een windakker is een bouwsteen die gedoeld is om toe te passen in 
open agrarisch gebied waar weinig bebouwing is en waar grootschalige 
turbines een zo groot mogelijk energetisch potentieel kunnen bereiken.

zonneparking

belevingspark

belevingspark

zonnespoor

windakker

agrivoltaics

In deze case hebben deze twee bouwstenen slechts een aan-
vullend karakter. Ze zullen niet de drijvende kracht zijn achter 
grote structurele veranderingen of grote hoeveelheden ener-
gie opwekken. Daarom bestuderen we ze niet in deze case. 

 NEE

 NEE

Agrivoltaïcs kunnen worden toegepast boven een aantal 
landbouwgewassen of tussen gewasrijen. Het is dus maar mogelijk 
wanneer het klopt voor de volledige gewasrotatie. In het geval van het 
akkerland langs de as Mechelen-Leuven kunnen agrivoltaïcs zinvol zin in 
plaats van gebouwen in het open agrarische landschap.

Zonneparkings zijn bedoeld om parkeerterreinen te overdekken met 
zonnepanelen. Dit concept is interessant voor lokaal verbruik, zoals 
laadpalen voor elektrische fietsen, scooters en wagens. De steenweg 
herbergt een groot potentieel voor zonneparkings met de baanwinkels 
en industrie.

Een zonnespoor is een technisch uitdagende bouwsteen waarbij 
zonnepanelen bevestigd zijn langs treinsporen.

Met de bouwsteen energiebelevingspark ontstaat een parkgebied waar 
het opwekken van energie wordt gecombineerd met recreatie. In de case 
van de as Leuven-Mechelen kunnen de open ruimten tussen de dorpen 
op die manier open blijven en worden gekoppeld aan de valleisystemen. 
(zie boven)

5.5.1  KEUZE ENERGIEBOUWSTENEN VOOR ZON EN WIND
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SELECTIE

In het ontwerpend onderzoek van deze case koos het ontwerpteam voor de bouwsteen windakker. 
Die toepassing biedt immers de beste garantie op het behoud van een open landschap. Dat is hier 
nodig tussen de bosfragmenten en de oprukkende verlinting en verkaveling.

Agrivoltaïcs breken het landschap meer op: ze kunnen immers niet in elk perceel worden toegepast. 
Daarom zouden ze de verrommeling van het al sterk geaccidenteerde steenweglandschap nog 
meer in de hand werken. 

Agrivoltaïcs kunnen helpen in de bedrijfsvoering van de 
landbouwondernemingen: ze bieden schaduw die voor 
sommige gewassen voordelig is, ze beschermen tegen 
weer en wind, helpen in de elektriciteitsnoden en doen de 
waternoden dalen.

De plaatsing van de windturbines in het open akkerland zorgt 
voor het behoud van de openheid van het landbouwgebied. 

WINDAKKER AGRIVOLTAICS

Conclusies:

onderzoeksitem
AFWEGING TUSSEN WINDAKKER EN AGRIVOLTAICS

Het inplanten van energiebouwstenen in het ontvangende landschap
5.5.2 ONTWERpEND ONDERZOEK

 Steenweglandschap — p. 146 p. 147
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windturbines  6 MW

ENERGIE ALS DRIJFVEER

(energetisch maximum)
inverse aanpak 

energiebouwsteen als motor van 
de ruimtelijke ordening

STAP 1 
restricties gebouwen in rekening 
gebracht

STAP 2 
ruimte bevrijd van vrijstaande / 
lintbebouwing 

1

WINDAKKER

Een herkenbaar agrilandschap 

We kiezen voor het zuidelijk open akkergebied om 
windturbines geconcentreerd te lokaliseren. Het gebied 
krijgt een aaneengesloten en leesbaar karakter en een 
nieuwe activiteit door de inplanting van windturbines. 
Een eerste ontwerpend onderzoek werd gedaan op 
het gebied, met uitsluiting van de restrictiezones voor 
geluid bij woongebouwen. Een tweede test houdt 
geen rekening met deze restricties en gaat uit van een 
scenario waarbij de energiebouwsteen ‘windakker’ 
de motor is van herlokalisatie van gebouwen (weg 
uit de open ruimte). We starten met de baanwinkels 

(‘verkeerde’ of vaak zonevreemde functies) en we 
proberen de huizen niet te schrappen.

De komst van de nieuwe landschapslaag zorgt ervoor 
dat de windmolens de aanjagers zullen worden van 
een ruimtelijke herstructurering waar de steenweg 
met aanhorige baanwinkels het open akkerlandschap 
doorkruist. Een mogelijk toekomstscenario is verbeeld 
in de visualisatie op de volgende bladzijde

We kiezen in dit scenario ook voor een energetisch 
optimum en dus voor windmolens van 6 MW.

Doelstelling:

• één cluster in het akkerlandschap

• verwijderen van zonevreemde bebouwing

• grootste turbines op de markt en een 
cluster met zo veel mogelijk turbines,

• samenhang met natuurlijke elementen 
(akkers)

• random opstelling 

• op de perceelsgrenzen van de akkers

• betere ontsluiting voor voetgangers, 
fietsers, landbouwers,… via de 
aangelegde onderhoudsweg

• herkend als wind-/energielandschap

• reorganiseren/openmaken van het 
landschap

• perceelsrandbegroeiing, grachten, 
vernaturen tussen de landbouwpercelen, 
verhogen biodiversiteit

OpENHEID 

SCHAAL 

SAMENHANG 

OpSTELLING  
 
FUNCTIONALITEIT 

 
LANDSCHApS- 
VERSTERKING

Afwegingscriteria en wenselijkheden - op te nemen in de 
kennisgevingsnota van de milieueffectenrapportage 
(zie voor beschrijving hoofdstuk 4.4 en zie voor het volledige overzicht 
Bijlagebundel 1 ‘Ondersteuning voor het MER-onderzoek’)
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herstel van de (eiken)bomenstructuur langs de steenweg

productie van zonne-energie op het fietspad

Studie landschappelijke inpassing_ Visualisatie

6 MW windturbine

productie van zonne-energie op daken

 Steenweglandschap — p. 150 p. 151
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LANDSCHAPSBELEVINGSPARK

vrijwaren van bebouwing langs open gebieden 

Het inzetten van de bouwsteen landschapsbelevings-
park draait in deze case rond een dubbel doel: aan 
de ene kant is het belangrijk om de steenwegen in 
de valleien te vrijwaren van bebouwing en anderzijds 
willen we de open ruimte toegankelijk maken voor de 
dorpbewoners en nieuwe (recreatieve, educatieve, 
...) functies geven aan die open ruimte. Op die manier 
creëren we groene longen voor de spoordorpen langs 
bestaande blauwe structuren. 

In de valleien wordt de bebouwing en inrichting 
langs de steenwegen gescreend. Op strategische 
locaties - waar de steenweg bijvoorbeeld bosgebied 
doorkruist of biodiverse valleigebieden doorsnijdt, kan 
worden gekozen om bebouwde of verharde ruimte te 

transformeren naar landschapsbelevingsparken. Op die 
strategische locaties kiezen we om energie te gebruiken 
als interventies om verbindende water- en bosstructuren 
te creeëren. Infrastructuur, verharding of zonevreemde 
baanwinkels worden op die strategische plekken 
geherlokaliseerd en de ontstane open ruimte wordt 
ingericht met een educatief landschapsbelevingspark 
(zie collagebeeld). De panelen worden opgesteld op 
een manier waarbij meervoudig ruimtegebruik mogelijk 
blijft, doorzichten gevrijwaard blijven en de streekeigen 
biodiversiteit wordt versterkt. In graslanden kan het vee 
tussen de panelen lopen, zonder ze te beschadigen. In 
akkerlanden worden ze geplaatst in de hoogte, zodat 
bewerking door machines niet wordt gehinderd.

Doelstelling:

• verschillende clusters in en tussen de 
dorpen

• openhouden van de zone tussen de 
dorpen

• kleinschalige zonne-energie 

• samenhang met landschapselementen 
(energie-buurtparken)

• verticale opstelling > meervoudig 
ruimtegebruik

• onderhoudswegen als versterking 
netwerk van trage wegen

• herkend als wind-/energielandschap

• garanderen van de continuïteit van de 
valleien

• creëren van meer ruimte voor water en 
nattere biotopen

OpENHEID 

 

SCHAAL

SAMENHANG 

OpSTELLING en  
FUNCTIONALITEIT 

 
 
 
LANDSCHApS- 
VERSTERKING

Afwegingscriteria en wenselijkheden - op te nemen in de 
kennisgevingsnota van de milieueffectenrapportage 
(zie voor beschrijving hoofdstuk 4.4 en zie voor het volledige overzicht 
Bijlagebundel 1 ‘Ondersteuning voor het MER-onderzoek’)
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valleibos langs de beek

productie van zonne-energie op het fietspad

beleving van het natuur-energielandschap

Studie landschappelijke inpassing_ Visualisatie

ontharding van baanwinkel zones

versterkt fietsnetwerk

herstel van de (eiken)bomenstructuur langs de steenweg

De visualisatie toont links de realisatie van een 
landschapsbelevingspark op een strategische locatie 

in de open ruimte aan de rand van een dorp. Rechts 
van de steenweg wordt de bebouwing behouden maar 

wordt er ingezet op ontharding en het creëren van 
ruimte voor de groenblauwe netwerken en fietspaden. 

De steenweg krijgt een nieuwe duurzame identiteit 
en speelt in op de open landschappen rond de 

dorpskernen.

 Steenweglandschap — p. 154 p. 155
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5.5.3 EEN MOGELIJK VOORKEURSCENARIO IN KAART

 Steenweglandschap — p. 156 p. 157
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STADSRAND
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Sint-Truiden

Leuven

E40

Diest

5.6 STADSRAND  
Case:  Tienen

Uit ‘Traditionele Landschappen Vlaanderen - kenmerken en beleidswenselijkheden’:

Tienen ligt op de grens van het Hageland en Droog Haspengouw. Omdat we in deze case vooral werken op de stedelijke 
grenszone zijn heel wat landschapsdoelstellingen vanuit de traditionele landschappen hier niet van toepassing. We 
filteren de identeitsbepalende elementen en doelstellingen van beide traditionele landschappen, die we wel kunnen 
gebruiken in het verder onderzoek:

De identiteitsbepalende elementen in het Hageland en Droog-Haspengouw voor de case van Tienen, volgens de atlas 
van de traditionele Vlaamse landschappen zijn:

Voor het Hageland 
- Subeenheden bepaald door de bodem-gesteldheid; het zuidelijk deel gaat geleidelijk over in de Brabantse en 
Haspengouwse leemplateaus; duidelijke begrenzingen door de valleien van de Dijle en Gete 
- bosrijk en rijbewoning langs de wegen

De landschapsdoelstellingen worden beschreven als: 

Voor het Hageland 
- behoud van de landschappelijke identiteit en herkenbaarheid die gekenmerkt wordt door een duidelijke topo-
sequentie van het landgebruik; 

Voor Droog Haspengouw 
- maximaal behoud en herstel van kleine (lineaire) landschapselementen; groenconnectiviteit verbeteren; 
- zorg voor het bouwkundig en archeologisch patrimonium;  
- bijzondere aandacht voor het afremmen van de bodemerosie in het kader van duurzame ontwikkeling

Quickscan van het ontvangende landschap

Het Tiense landschap is er één met groene 
valleien en vruchtbare leemplateaus waar de 
bieten bijzonder goed groeien. Meteen de 
reden dat bietsuikerfabrieken in Tienen groot 
zijn geworden. De glooiende hellingen van 
Haspengouw gaan in dit landschap geleidelijk 
over in de kleinschaligere heuvels van het 
Hageland. De Velpe, Kleine en Grote Gete zijn 
de blauwe aders van de streek die de akkerbouw 
en fruitteelt voorzien van water. Grote delen van 
de open valleien overstromen; daar is immers 
ruimte voor water. In de stad is plaats voor water 
een grotere uitdaging.

De stad Tienen heeft een rijk verleden en heeft 
zichtbare restanten uit alle periodes van de 
geschiedenis. De drie tommen van Grimde, een 
restant van de 26 groepen tumuli uit de Romeinse 

tijd, het middeleeuwse Tiense begijnhof... In 
de stadsranden is vooral de impact  zichtbaar 
van de suikerraffinaderij, de bedrijventerreinen 
en de infrastructuren die de productieve stad 
landschappelijk hebben gevormd. 

In de 19e eeuw werden de Tiense spoorlijnen 
aangelegd. Vanaf de tweede helft van de 20e 
eeuw nam wegtransport steeds meer de plaats 
in van het spoor. De spoorlijnen hebben wel 
een blijvende, zichtbare impact op het Tiense 
landschap. Zo is de spoorlijn richting Namen 
heraangelegd als fietspad. En ook de lijn naar 
Diest is grotendeels tot fiets- en wandelroute 
omgevormd. De herinnering aan de spoorlijn 
wordt levendig gehouden: het fietspad werd 
omgedoopt tot ‘de Ijzeren Weg’.

Ontwerpopgave

Voor stadsranden analyseren we hoe energie kan bijdragen aan toegankelijkheid, beleefbaarheid 
en identiteit van de open ruimte vanuit de stad. De ontwerpopgave voor energie wordt in Tienen 
gekoppeld aan groene corridors, zachte netwerken en ruimte voor relicten, die het contact tussen 
stad en omliggend landschap faciliteren en versterken.
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1. TIENEN EN DE GROTE GETE 
CASE-SPECIFIEK

Overstroombaar gebied-toekomstig klimaat PLU(https://www.waterinfo.be/kaartencatalogus)

2. TIENEN TUSSEN OPEN (AKKER)HEUVELS 
CASE-SPECIFIEK

Samenhangende landschappelijke systemen:

SPECIFIEKE KARAKTERISTIEKEN

De vallei van de Grote Gete heeft een hoge biologische waarde met heel wat beschermde gebieden. 
Natuurlijke graslanden worden afgewisseld met hagen, poelen en bossen met een gevarieerde fauna en 
flora. De landschappen zijn zeer vochtig en minder geschikt voor landbouw. Er zijn heel wat wandel- en 
fietsnetwerken die doorheen de vallei de verschillende dorpen en steden verbinden. 

IMPACT OP STADSRAND

De Grote Gete loopt ook door Tienen, vaak gekanaliseerd. Een belangrijke ecosysteemdienst van 
die landschapselementen in de vallei is het opvangen van overstromingsrisico door waterbergende 
capaciteit. In de stad ligt dat moeilijker: de open percelen gelegen aan de Gete hebben vaak andere 
activiteiten en bestemmingen. Soms kunnen ze wel compatibel zijn met de ruimtevraag voor water 
(bijvoorbeeld de sportactiviteiten in het Noorden, om en rond de suikerfabriek, etc.). Op één van die 
plekken (de percelen van Blankendale VZW) ligt vandaag al een zonneveld met 1200 PV-panelen.

POTENTIEEL VOOR DE KOPPELING LANDSCHAP EN ENERGIE

De Grote Gete ook in de stad weer ruimte geven, biedt opportuniteiten om hernieuwbare energie niet 
alleen te combineren met het klimaatrobuuster maken van de kern maar ook met het beleefbaar maken 
van het landschap vanuit het stadshart. 

Impact op stadsrand

SPECIFIEKE KARAKTERISTIEKEN

Vooral ten zuiden van Tienen in het landschap van Droog Haspengouw bevinden zich landbouwakkers. 
De heuveltoppen zijn gecultiveerd en hellen asymmetrisch af naar de valleien (de noordzijde steiler 
dan de zuidzijde). Ze bestaan uit graslanden en aangeplante bossen. In het noorden (Hageland) is 
hellingsgraad van de heuvels zachter. Daar heb je veel open landschappen.  

IMPACT OP STADSRAND 

De open akkerlandschappen komen tot in het centrum van de stad: er zijn zelfs percelen met fruitteelten 
of maïs in het midden van de stad. 

POTENTIEEL VOOR DE KOPPELING LANDSCHAP EN ENERGIE

Het inplanten van (wind)energie-infrastructuur rond Tienen kan worden gebruikt als koppelkans voor het 
behoud van het open landschapskarakter en het leesbaar maken van de heuvelruggen in de omgeving. 
Windturbines kunnen een oriënterende factor worden voor wie zich door het landschap begeeft. 

Impact op stadsrand
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3. TIENEN VANAF DE IJZERENWEG 
CASE-SPECIFIEK

Bedrijven 
Erfgoed relicten

SPECIFIEKE KARAKTERISTIEKEN

De ‘IJzerenweg’ is het oude spoorwegtracé dat getransformeerd is tot recreatieve fietsas die Tienen 
verbindt met Zoutleeuw en Diest. De route passeert langs de beschermde landschappen van de Grote 
Getevallei en komt tot in het centrum van de stad Tienen. 

IMPACT OP STADSRAND 

De Ijzerenweg vormt als landschapsstructuur een link tussen stad en landschap. Langs de route liggen 
bovendien verborgen erfoedparels, zoals de drie Tumili tussen industriële terreinen, het Begijnhof, de 
ruïnes van de Paterskerk... De Ijzerenweg passeert ook het industrielandschap met vaak interessant 
industrieel erfgoed van citroenzuurproductie  en de suikerfabriek. Net daar is echter ook heel wat 
ruimtelijke verrommeling. 

POTENTIEEL VOOR DE KOPPELING LANDSCHAP EN ENERGIE

De Ijzerenweg kan worden ingezet om  de verrommelde ruimtelijke ordening in de stadsrand van 
Tienen te herstructureren. Door het toevoegen van herkenbare groenstructuren, recreatieve wandel- 
en fietspaden en hernieuwbare energie-infrastructuur aan de vergane spoorweg kan ze fungeren als 
ruggegraat voor een betere stedelijke ruimtelijke ordening. De eclectische identiteit van de stadsrand 
wordt met zo’n herkenbare en toegankelijke nieuwe structuur een nieuw recreatief stadsdeel, dat ook 
een educatieve functie kan opnemen voor een duurzame leefomgeving. 

Impact op stadsrand
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2.  Tienen tussen open (akker)heuvels

1. Tienen en de Grote Gete 

DE SAMENHANGENDE 
LANDSCHApSSYSTEMEN

LONGLIST BOUWSTENEN VOLGENS 
BESTEMMING

Voor de valleien wordt gezocht in de 
energiebouwstenen van de Open ruimte 
/ natuur. Die bouwstenen kunnen het 
valleikarakter het beste versterken. 

1 2

windheuvel

zonnegebouwen

OpEN RUIMTE - NATUUR

DORpEN EN pERIFERIE

windbos

landschaps 
belevingspark

belevingspark

kleinschalige 
windinrichting

zonnemozaïek zonnemeer

3. Tienen vanaf de IJzerenweg

 

Voor het akkerlandschap wordt gezicht in 
de bouwstenenreeks van de Open ruimte 
/ landbouw. Die bouwstenen combineren 
het beste met het landbouwkarakter.

windakker

OpEN RUIMTE - LANDBOUW

windheuvel agrivoltaics zonneserres agrarisch 
bouwblok

De bouwstenenreeks voor de bestemming 
dorpen en periferie wordt onderzocht voor 
de klmaatrobuustheid en identiteit van de 
periferie.

Voor de valleien wordt gezocht in de 
energiebouwstenen van de Economie. Die 
bouwstenen combineren het beste met 
industriële en ambachtelijke activiteiten.

ECONOMIE

windindustriepark industrieel 
bouwblok
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KEUZE PASSENDE BOUWSTENEN 
EN MOTIVATIE KEUZE
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3 4

Met de bouwsteen energiebelevingspark ontstaat een parkgebied waar 
het opwekken van energie wordt gecombineerd met recreatie. In de case van 
Tienen kan de vallei  van de Grote Gete een sterke groen-blauwe as vormen 
die natuurbeleving tot in het stadshart brengt. Een energiebelevingspark 
biedt bijkomend mogelijkheden tot natuurontwikkeling en natuur- en 
energie-educatie met een aantrekkingskracht die de stad overstijgt.

De windheuvel wordt toegepast in een landschap met duidelijk 
waarneembare reliëfverschillen met de bedoeling de heuvelrug te 
accentueren.

belevingspark

kleinschalige 
windinrichting

windheuvel

Met de bouwsteen kleinschalige windinrichting gebruiken individuele 
eigenaars of landbouwers hun privepercelen voor windenergie. Het 
concept kan ook ingezet worden voor educatieve doeleinden. 

Het industrieel bouwblok is ontworpen om te worden toegepast in zones 
waar grote oppervlaktes van bv daken en gevels in bedrijventerreinen 
zich lenen om zonne-energie op te wekken. Hier kunnen ook restruimtes 
en tijdeljke inrichting van leegstaande percelen worden ingezet voor 
energieproductie.

Voor Tienen heeft de bouwsteen belevingspark slechts 
een aanvullend karakter. In een gelijkaardige context van 
het steenweglandschap tussen Leuven en Mechelen is die  
bouwsteen wel onderzocht. 

 NEE

industrieel 
bouwblok

5.6.1  KEUZE ENERGIEBOUWSTENEN VOOR ZON EN WIND
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SELECTIE
WINDHEUVEL 

Wind op de open (akker)-heuvels

Door windturbines lineair te positioneren op 
de heuvels nabij de stad Tienen, wordt de 
topografie van de heuvelruggen benadrukt. 
Op die manier worden de golven in het 
landschap ook leesbaarder en beleefbaar. 

Doelstelling:

• lijnen met windturbines op elke 
heuvelrug 

• natuurlijke tussenafstand tussen de 
verschillende landschapselementen 
(heuvelruggen) (min 3 km)

• minimum 5 windturbines per heuvelrug

• vermogen van 6 MW

• samenhang met natuurlijke elementen 
(heuvelruggen)

• lijnopstelling op de heuvelruggen

• gelijke onderlinge afstand, de masten 
op één lijn, dezelfde type/kleur/grootte 
van turbines, een minimaal aantal 
opeenvolgend (zie bijlagen bundel)

• op de perceelsgrenzen van de akkers

• accentueren van de identiteit, 
zichtbaarheid en beleving van de heuvels

OpENHEID 

 
 
 
 
SCHAAL

SAMENHANG  

OpSTELLING  
 

 
FUNCTIONALITEIT 

LANDSCHApS- 
VERSTERKING

Het inplanten van energiebouwstenen in het ontvangende landschap
5.6.2 ONTWERpEND ONDERZOEK

Afwegingscriteria en wenselijkheden - op te nemen in de 
kennisgevingsnota van de milieueffectenrapportage 
(zie voor beschrijving hoofdstuk 4.4 en zie voor het volledige overzicht 
Bijlagebundel 1 ‘Ondersteuning voor het MER-onderzoek’)
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herstel van de spoorlijn als fietsverbinding

1

KLEINSCHALIGE WINDENERGIE

Een verbindende ijzerenweg 

De Ijzerenweg is een ideale ruggengraat voor de stad om 
het centrum met het open landschap te verbinden. Een 
groene structuur van klimaatbomen kan de Ijzerenweg 
leesbaar maken en ervoor zorgen dat het water in de 
stad meer kan worden vastgehouden. Tegelijkertijd 
zetten we kleinschalige windturbines in tussen de 

industriële percelen om de leesbaarheid van de zachte 
netwerken te vergroten en om de erfgoedparels visueel 
te verbinden met de Ijzerenweg. Groen en energie 
worden ingezet om de relaties tussen erfgoed, recreatie 
en zachte netwerken te versterken. 

Doelstelling:

• openheid van uitzichten op het landschap

• turbines op microschaal

• lijnen van minimum 5 turbines

• samenhang met de landschapskamers

• samenhang met aanwezige (lijn)
infrastructuur

• lijnopstelling 

• gelijke onderlinge afstand, de masten 
op één lijn, dezelfde type/kleur/grootte 
van turbines, een minimaal aantal 
opeenvolgend (zie bijlagen bundel)

• connectie met het aanwezige erfgoed en 
de trage netwerken

• op de perceelsgrenzen

• vergroten van de leesbaarheid van het 
gebied en verbeteren van de transversale 
verbindingen

• definiëren van landschapskamers d.m.v. 
groeningrepen

OpENHEID 

SCHAAL

 

SAMENHANG  
 
 

OpSTELLING  
 

 
FUNCTIONALITEIT 

LANDSCHApS- 
VERSTERKING

Afwegingscriteria en wenselijkheden
- op te nemen in de kennisgevingsnota van de milieueffectenrapportage - 

(zie ook beschrijving hoofdstuk 4.4 en zie voor het volledige overzicht 
Bijlagebundel 1 ‘Ondersteuning voor het MER-onderzoek’)

KORTE LIJNEN VAN MICRO-WINDMOLENS:

- steeds vertrekkend vanaf de Ijzerenweg
- om doorzichten te openen naar het open landschap

- om elementen van het erfgoed aan te geven
- om transversale verbindingen te vebeteren
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natuurlijk herstel van de oevers micro-windturbines op een rij

lineaire begroeiing aan de perceelsgrenzen

 Stadsrand — p. 172 p. 173
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INDUSTRIEEL BOUWBLOK

Een groene ijzerenweg 

Ook het industrieel bouwblok kan als concept worden 
ingezet om de identiteit en het karakter van de groene 
ijzerenweg te versterken. Voor de bedrijven nabij deze 
groene ijzerenweg is het belangrijk om het industriële 
bouwblok in het totaalconcept op te nemen. Het 
ontwerpteam stelt voor om van de industriële percelen 
die visueel zichtbaar zijn vanuit de Ijzerenweg ‘groene 
energiekamers’ te maken. Dat zijn clusters van percelen 
en gebouwen die worden voorzien van maximale 
begroeiing aan de perceelsranden en waar mogelijk 
ook in het binnengebied (restzones, langs wegenissen, 
...). Binnen die groene kamers zorgt het maximaliseren 

van hernieuwbare energie-infrastructuur voor een 
duidelijke zichtbare aanwezigheid van duurzame 
energie in het industriële bouwblok. Dat is mee 
bepalend voor de duurzame identiteit van het gebied 
rond de Ijzerenweg. Bovendien kan de hernieuwbare 
energie, die wordt opgewekt in en rond de nieuwe 
Ijzerenweg meteen ook lokaal worden ingezet. Hoe 
meer gevels, daken, restpercelen, wegenissen, 
.... kunnen worden ingezet voor de plaatsing van 
hernieuwbare energieinfrastructuur, hoe meer het de 
duurzame identiteit versterkt.  

Doelstelling:

• creëren van landschapskamers

• schaal die past bij de infrastructuur op 
het industrieel bouwblok (bv. gevels, 
daken, restpercelen)

• samenhang met de landschapskamers

• samenhang met aanwezige infrastructuur 
in het industrieel bouwblok (bv. gevels, 
daken, restpercelen)

• opstelling in geometrisch patroon 
(ter versterking van de compacte 
landschapskamer) 

• koppelen van de zonne-energie met de 
aanwezige industrie

• aanplant van lineaire groenstructuren 
(landschapskamers)

• Jizerenweg als groene ecologische 
verbinder

OpENHEID 

SCHAAL

 

SAMENHANG  
 
 

OpSTELLING  
 

FUNCTIONALITEIT 

LANDSCHApS- 
VERSTERKING

Afwegingscriteria en wenselijkheden - op te nemen in de 
kennisgevingsnota van de milieueffectenrapportage 
(zie voor beschrijving hoofdstuk 4.4 en zie voor het volledige overzicht 
Bijlagebundel 1 ‘Ondersteuning voor het MER-onderzoek’)

- bedrijvenkamers krijgen definitie door een 
rand van bomen en struikgewas

- maximale productie van zonne-energie op 
daken en gevels

- in geometrische vorm opgezet, waardoor de 
morfologie van compacte “bedrijfskamers” 

wordt versterkt

p. 175
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5.6.3 EEN MOGELIJK VOORKEURSCENARIO IN KAART
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Kanaal Brugge-
Zeebrugge

Oostende
Nieuwpoort Knokke-Heist

Veurne

Blankenberge
De Haan

Diksmuide

5.7 pOLDERLANDSCHAp   
Case:  Kustpolders

Quickscan van het ontvangende landschap

Onze kustzone was oorspronkelijk een landschap 
dat sterk onderhevig was aan de getijden: 
een uitgebreid slikken- en schorrenlandschap 
dat regelmatig overstroomde. Zo erodeerden 
geulen in het landschap waardoor de zee tot 
diep in het binnenland kon binnendringen. 
Later werden die geulen bedekt met een 
laag zand aangewaaid vanaf de Noordzee en 
ontstond er een inversie van de topografie van 
het landschap met zogenaamde kreekruggen 
waarop men aan landbouw kon doen. Pas in 
de hoge  middeleeuwen begon de mens de 
nederzettingen in de kustzone te beschermen 
met dijken parallel aan de kustlijn. 

Het polderlandschap is een sterk door de 
mens ontworpen landschap met relatief grote 
landbouwpercelen en een sterk geregeld 
afwateringssysteem met grachten en kanalen. 
Het landschap wordt als eenvormig ervaren:  een 
landschapseenheid met open vista’s. De grote 
infrastructuren uit de 19e en 20e eeuw zoals het 
Boudewijnkanaal hebben vandaag een grote 
impact op het landschap: ze doorkruisen de 
open polders en zijn daardoor zeer zichtbaar. De 

E40 is op sommige plaatsen door zijn verhoogde 
bedding erg zichtbaar en elders alleen zichtbaar 
door het verkeer.

Het intensieve kusttoerisme ontstaat aan het 
begin van de 20e eeuw, maar krijgt vooral een 
sterke groei na de tweede wereldoorlog. In die 
periode krijgen de belangrijkste centra de eerste 
hoogbouwprojecten met hotels langs de zeedijk. 
De aanleg van de E40 en de radicale verspreiding 
van het autobezit, maakt een volledige vrije 
ontwikkelingsmodus (urban sprawling) mogelijk, 
ook buiten de belangrijke centra. De groei 
houdt niet op met de huidige ‘atlantische muur’ 
van verstedelijkt lint langs de kust tot gevolg.
Behalve de off-shore windwinningsgebieden, die 
ondergronds geconnecteerd zijn met Oostende 
en Zeebrugge bevinden zich aan de kust - in de 
polders - vandaag vooral windturbines langs het 
Boudewijnkanaal (Brugge-Zeebrugge) en langs 
de E40 ter hoogte van Gistel. Er is echter een 
grote druk om langs de E40 een groot lineair 
windwinningsgebied uit te breiden. Het is hoog 
tijd om een visie op te maken rond windenergie 
voor de kustpolders!  

Ontwerpopgave

De ontwerpopgave voor de polders is tweeledig: voor windenergie zoeken we naar de integratie 
van windlandschappen in het vlakke open landschap; voor zonne-energie onderzoeken we op 
welke plaatsen de infrastructuur op een doordachte manier kan worden ingezet. Specifiek voor 
de kustpolders reflecteren we kritisch over de huidige windstrategieën langs de E40 en gaan op 
zoek naar betere, landschapsgeïntegreerde alternatieven. We onderzoeken ook op welke manier 
de ‘achterkant’ van de kustlijn identiteit kan krijgen aan de hand van de integratie van energie als 
nieuwe laag in het landschap.

Uit ‘Traditionele Landschappen Vlaanderen - kenmerken en beleidswenselijkheden’:

Kustpolders

De identiteitsbepalende elementen: 
- landbouwland met grote percelen en ontbrekende of weinig dichte en meestal geknotte lineaire begroeiing;  
- smalle, kronkelende wegen en talrijke sloten;  
- verspreide bewoning met geringe dichtheid

De landschapsdoelstellingen;

Voor het Westelijk deel: maximaal behoud van het open landelijk karakter door 
- niet-grondgebonden landbouw te weren; 
- architectonisch (kleur, vorm, hoogte) inpassen van nieuwe constructies zodat ze de bestaande vertikale blikvangers 
(skyline dorpen) niet domineren; 
- bebouwing te beperken tot de renovatie van de bestaande bebouwing, enkel kleinschalige ambachtelijke industrie te 
stimuleren aansluitend bij de kernbewoning; 
- het weren van alle lintbebouwing;  
- het behoud van grote open ruimten met weinig lineair groen, ecologische corridors vooral te associëren met sloten, dijken 
en wegen; 
- het accentueren van de identiteit tussen de verschillende subeenheden.

Voor het Oostelijk deel: 
- vrijwaren resterende open ruimten door het bundelen van de versnijdingen en het groeperen van nieuwbouw bij 
bestaande kernen;  
- weren van niet grondgebonden landbouw (serreteelt).

p. 181
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1. OPEN GRAS- EN AKKERLANDSCHAPPEN 
KENMERKEND VOOR POLDERLANDSCHAP

2. MIDDELEEUWEN - DE INPOLDERING VAN HET LANDSCHAP

vandaag
LANDBOUW 

Moerenlandschap 

165METROPOLITAAN KUSTLANDSCHAP 2100 STAND VAN ZAKEN 18.01.2013 

moeren kreekrugdekkleipolderspoelgrondpolders

1. GESCHIEDENIS VAN WATER EN LAND - WATER EN KREEKRUGGEN

vandaag
FYSIEK SYSTEEM (bodemkaart) 

Samenhangende landschappelijke systemen:

SPECIFIEKE KARAKTERISTIEKEN

Akkers en grasvelden wisselen elkaar af in het sterk open polderlandschap. Ondanks de verschillen in 
bodemsamenstelling, niveaus en perceelsgroottes, worden die gras- en akkerlandschappen ervaren als 
een geheel. Landbouwrationalisering zorgt voor steeds meer niet-grondgebonden landbouw (intensieve 
veeteelt) en vergroot de waterproblematiek (bevloeiing door grachten en geulen, drinkwaterwinning, …)

DE MOEREN ALS UITZONDERING

De Moeren zijn als landschapseenheid atypisch voor de polders. Het laag gelegen gebied werd sinds de 
17e eeuw kunstmatig drooggelegd via een orthogonaal grachtenstelsel. Langs de buitenzijde van een 
ringdijk werd een ringsloot gegraven. Bij die hoger gelegen ringsloot werden 22 vijzelmolens geplaatst, 
die elk een pomp aandreven met een Archimedes-schroef. Door de schroefpomp schuin in het water te 
plaatsen, kan het water door de draaiende spiraal omhoog gebracht worden. Zo werd het water uit de 
Moeren in de ringsloot overgevijzeld. Van de vroegere molens is vandaag helaas niet veel overgebleven.

POTENTIEEL VOOR DE KOPPELING LANDSCHAP EN ENERGIE

Dat de kustpolders een groot potentieel inhouden om hernieuwbare energie te produceren, is evident: 
de nabijheid van de zee maakt dat de zone zeer windrijk is. Het open landbouwlandschap biedt veel 
ruimte voor zowel windakkers als agrivoltaïcs in grasland. De focus van het ontwerpend onderzoek in 
de open gras- en akkerlandschappen van de polders is niet of er voldoende potentieel is, maar hoe het 
potentieel het best landschappelijk wordt ingevuld.

2. LINEAIRE STAD EN STADSRANDEN 
CASE-SPECIFIEK

METROPOLITAAN KUSTLANDSCHAP 2100 Analyse van de Belgische Kust  83

Bebouwing van de zeedijk aan de pier van Blankenberge

Bron: fragment van panoramafoto ‘Land in zicht’ van Jo Struyven, via Pors, B. (2012). Van glorie tot banaliteit. In: A+ Magazine 236, p. 32

Kusttram in de jaren 1980

Bron: www.125jaarkusttram.be

Windmolens op de Thorntonbank

Bron: www.zeelandnet.nl

METROPOLITAAN KUSTLANDSCHAP 2100 Analyse van de Belgische Kust  77

Het strand van Oostende in de jaren 1970

Bron: foto door Harry Gruyaert, via  
www.uitgeverijkannibaal.be/roots

De Belgische kust in 1955

Bron: www.huisvanalijn.be

Het Albertstrand te Knokke in de jaren 
1950

Bron: www.delcampe.be

Belgische kust in 1955 Blankenberge 

Kusttram in de jaren 1980 

SPECIFIEKE KARAKTERISTIEKEN

De 65km lange kustlijn is een duidelijk (cultuur)landschapsgeheel. De kustlijn bestaat uit lineaire 
structuren die van de zee naar het hinterland opschuiven: smalle zandstranden, dijk, hoogbouw, 
afwisselend een smalle duinengordel of kleinschaligere laagbouw, parkeerinfrastructuur, kustweg 
met kusttram. Aansluitend op dat lineair systeem bevinden zich de polders, met op de scheidingslijn 
afwisselend natuurgebieden, akkerbouw en niet- grondgebonden landbouwactiviteiten.

DE GROTE STEDEN

De stedelijke kernen Brugge, Oostende, Veurne en Nieuwpoort vormen de stedelijke kernen van de 
kust. Ze hebben een continue toenemende residentiële en recreatieve druk en dijen uit ten nadele van 
de open ruimte. 

POTENTIEEL VOOR DE KOPPELING LANDSCHAP EN ENERGIE

De grootste potentie voor hernieuwbare energie in het lineaire stedelijk gebied langs de kust ligt in de 
randen tussen stad en polders. Er bestaat heel wat verrommelling vanaf de tweede bouwlijn achter 
de zeedijk tot aan het polderlandschap. Heel veel parkeergebieden, technische (weg-)infrastructuur en 
restruimtes in die zone verloederen de sterke identiteit van de kust. De grootste koppelkans zit in het 
lokaal gebruik van de opgewekte energie én de mogelijkheid om met energie een identiteitslaag toe te 
voegen aan die rand en verrommeling van het achterliggende polderlandschap te vermijden.

 Polderlandschap — p. 182 p. 183
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3. INFRASTRUCTUURLANDSCHAP 
CASE-SPECIFIEK

Leopoldkanaal Boudewijnkanaal

Damse vaart

SPECIFIEKE KARAKTERISTIEKEN

VAARTLANDSCHAP - BOUDEWIJNKANAAL  ALS UITZONDERING

Vooral de kanalen zijn zeer dominante structuren en worden met hun dijken en lange bomenrijen van 
ver gezien. Ze zijn vandaag de dragers van het fiets- en watertoerisme. Het Boudewijnkanaal is als 
uitzondering de drager van grootschalige bedrijvigheid en havenactiviteit. 

DE E40  
 
...doorsnijdt het polderlandschap en is de facto een grote drager van beleving van dit polderlandschap. 
De meeste kusttoeristen ervaren het polderschap als snelweggebruiker. De autosnelweg golft op en 
over het polderlandschap: soms op gelijke hoogte, dan weer iets verhoogd op een talud. 
 
POTENTIEEL VOOR DE KOPPELING LANDSCHAP EN ENERGIE

Het Boudewijnkanaal kunnen we beschouwen als een case van een XXL-kanaallandschap waar 
windenergie en grootschalige zonnevelden ideale combinaties vormen met de aanwezige grootschalige 
industrie: zonnepanelen op daken, aan gevels en op terreinen die tijdelijk geen invulling hebben, 
gecombineerd met windenergie langs het kanaal kunnen zorgen voor een ware energiehub met lokale 
opwek en verbruik voor industrieën en toeleverende transportbedrijven op het spoor, de weg en het water. 
De andere kanalen kennen die sterke band met industriële clusters niet. De E40 biedt mogelijkheden 
aan zonnepanelen die de lijn in het landschap begeleiden maar er geen bijkomende verticale dimensie 
aan geven.

Workshopformule

Het ontwerpend onderzoek voor het kustlandschap werd uitgevoerd in een workshop 
op 25 november 2021 in het VAC in Gent. De deelnemers van de workshop waren 
mensen uit verschillende Vlaamse Departementen (Omgeving, Onroerend Erfgoed, 
…) en de mensen uit het ontwerpteam. Hieronder volgt een samenvatting uit dat 
ontwerpend onderzoek, met verschillende scenario’s die samen zijn opgemaakt. Het 
ontwerpteam heeft dan nadien een voorkeurscenario gekozen uit de verschillende 
modellen van de workshop.

Voor WINDENERGIE:

Na enkele boeiende discussies over de zin van windenergie in onze Vlaamse 
landschappen en in het bijzonder in de open polderlandschappen, kwam de 
workshopgroep tot de conclusie dat de polderregio de verantwoordelijkheid heeft om 
zelf te onderzoeken of windenergie kan bijdragen tot het versterken van het landschap 
in plaats van turbines te laten vergund worden zonder landschappelijke achterliggende 
toekomstvisie.   

Er was in de workshop een grote consensus dat de huidige business-as-usual model 
niet het gewenste scenario is. Het huidige model is de uitbouw van een windlandschap 
langs de E40 tot in Frankrijk, met een uitbouw van een tweede en derde lijn. De 
motivatie om dat model naar de prullenbak te verwijzen, is de eenvoudige redenering 
dat de E40 niets te maken heeft met het polderlandschap en dat het niet de bedoeling 
is om die E40 dan ook extra te benadrukken met windturbines. Bijkomend werd ook 
gemotiveerd dat het volbouwen van de E40 van oost tot west leidt tot een volledige 
inname van de Vlaamse kustpolders met windturbines. Dat model werd dan ook niet 
verder uitgewerkt.

De workshopleden gingen vervolgens aan de slag met de verschillende samenhangende 
landschapselementen - conform de methodiek uit deze publicatie.

 Polderlandschap — p. 184 p. 185
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1. Open gras- en akkerlandschappen

2. Lineaire stad en stadsranden

DE SAMENHANGENDE 
LANDSCHApSSYSTEMEN

LONGLIST BOUWSTENEN VOLGENS 
BESTEMMING

De bouwsteen agrivoltaïcs wordt 
onderzocht voor de versterking van de 
andbouwpercelen.

1 2

windakker

OpEN RUIMTE - LANDBOUW

windheuvel agrivoltaics zonneserres agrarisch 
bouwblok

3. Infrastructuurlandschap 

De bouwstenenreeks voor de bestemming 
infrastructuur wordt onderzocht voor de 
versterking van de lineaire landschappelijke 
structuren.  

INFRASTRUCTUUR

windinfrastructuur zonneparking zonneroute zonnespoor

2. MIDDELEEUWEN - DE INPOLDERING VAN HET LANDSCHAP

vandaag
LANDBOUW 

De bouwsteen windakker wordt onderzocht 
voor de versterking van de het open 
landbouwlandschap van de polders.

windakker

OpEN RUIMTE - LANDBOUW

windheuvel agrivoltaics zonneserres agrarisch 
bouwblok

zonnegebouwen

pERIFERIE

landschaps 
belevingspark

kleinschalige 
windinrichting

De bouwstenenreeks voor de bestemming 
dorpen en periferie wordt onderzocht voor 
de klimaatrobuustheid van de steden en 
dorpen.

zonneparking
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5.7.1  KEUZE ENERGIEBOUWSTENEN VOOR ZON EN WIND

KEUZE PASSENDE BOUWSTENEN 
EN MOTIVATIE KEUZE

JA

JA

3 4
De bouwsteen windakker past perfect bij grootschalige open 
landschappen zoals de kustpolders met hun vergezichten op het 
landschap. In de workshop werd beslist om windakkers te definiëren in 
clusters. Daartoe werden verschillende mogelijke strategieën uitgetest: 
concentratie van een windakker in het uitzonderlijke landschap van de 
Moeren, windakker langs de grens polder-verstedelijkte kust of nog een 
windakker rond de grotere steden.

Zonnegebouwen worden niet wordt beschouwd als grootschalige 
hernieuwbare energie-infrastructuur, tenzij alle daken van alle gebouwen 
maximaal worden ingezet voor pv. 

Niet alleen gebouwen kunnen een zonnedak krijgen, maar ook 
parkeerterreinen kunnen worden overdekt met met constructies met 
zonnepanelen, bijvoorbeeld bij grote winkels, luchthavens en stations. 
Bij de zonneparkings is lokaal verbruik mbv. laadpalen voor elektrische 
wagens (en fietsen/scooters) evident.

Met agrivoltaïcs wordt zonne-energie opgewekt op constructies boven 
landbouwgewassen of tussen gewasrijen.

Met de bouwsteen windinfrastructuur onderzoeken we de mogelijkheid 
om de juiste lineaire landschapsstructuur te versterken. Dat geldt voor 
het Bouwdewijnkanaal waar windinfrastructuur zich in past in de lineaire 
ontwikkeling van industriële activiteit langs het kanaal. In tegenstelling 
daarmee is de E40 een lijn in het landschap waar geen verticale 
benadrukking gewenst is omdat het het polderlandschap helemaal in 
twee zou znijden.

Langs de E40 zetten we zonneroutes in om PV te installeren in de bermen, 
de bufferzones en restgebieden. Zonneroutes passen zich ook moeiteloos 
aan aan het golvende op- en neerkarakter van de autosnelweg. De 
beperkte visuele impact van de zonneroute is ook te verkiezen in het open 
landschap rond de E40.

agrivoltaics

windinfrastructuur

zonneroute

 JA

 NEE

 NEE

 NEE

zonneparking

windakker

zonnegebouwen

We hebben de combinatie van die bouwstenen niet in detail onderzocht maar we geven wel een 
overzicht als reflectie op het potentieel dat het transformeren van de grenszone tussen stad en 
open land kan bieden als toekomstig energielandschap.

 Polderlandschap — p. 186 p. 187
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Een eerste concept dat werd bedacht op de workshop, is het 
kustmodel. Een conceptuele inplanting waarbij wordt gedacht 
vanuit de gelaagdheid van de oostwest-kustgrens. De kustlijn 
is opgebouwd met strand, dijk, eventueel duinenlandschap, 
hoogbouw, 2e lijn hoogbouw, parkeerzone en eventueel 
laagbouw, kustweg met tram en hinterland (polders). Door 
windlandschappen te koppelen aan die kustlijn, bijvoorbeeld 
in een zone van 4 a 5 km van de kust, wordt de kustlijn 
geaccentueerd en wordt de kustgrens van ver leesbaar. Het 
kustlandschap met uitgebreide menselijke activiteiten wordt 
zo voorzien van een duurzame energievoorziening die lokaal 
aansluiten bij de activiteiten. De windturbines blijven wel uit de 
fragiele duinenlandschappen en zijn alleen ingeplant aan de 
rand waar de polder in aanraking komt met de verstedelijkte 

kustlijn. In dat model werden ook aan de haven van Zeebrugge 
en in de Moeren windturbines toegevoegd. Het havengebied lijkt 
voor de workshopleden een evidente keuze om in elk concept 
verder op te nemen als maximaal in te zetten op grootschalige 
hernieuwbare energieinfrastructuur. Over het inzetten van de 
Moeren als windwinningsgebied was er geen consensus in de 
workshopgroep. Bij enkele workshopleden leefde het gevoel 
dat de connotatie met de windmolens,  de geschiedenis van 
uitgraving en het orthogonale perceelspatroon zich leent 
tot een perfect nieuw windontginningslandschap. Bij andere 
workshopleden leefde meer het gevoel dat de uitzonderlijke 
situatie van de Moeren toch eerder beschermd diende te 
worden van windinfrastructuur. Het ontwerpteam heeft ervoor 
gekozen om ze toch mee te nemen in dit model. 

KUSTLIJN

WINDAKKER

Het ontwerpteam heeft ervoor gekozen om het eerste model (‘de Kustlijn’)als voorkeursmodel te 
gebruiken in de visie. Dat model versterkt het best de huidige samenhangende landschappelijke 
systemen en zorgt er bovendien voor dat de open polders in z’n geheel visueel afgebakend worden 
aan de kustlijn. Het model geeft ook een nieuwe dimensie aan een duurzame kustbeleving: waar 
levendigheid zich situeert, wordt ook de energie duurzaam opgewekt. Het stadsmodel werd 

Conclusie:

SELECTIE

onderzoeksitem
AFWEGING TUSSEN VERSCHILLENDE CLUSTERS WINDAKKER

Het inplanten van energiebouwstenen in het ontvangende landschap
5.7.2 ONTWERpEND ONDERZOEK

Het laatste model dat in de workshop werd getekend, is 
het opportuniteitenmodel. Enkele hotspots vanuit vorige 
motivaties (Zeebrugge en de Moeren) werden aangevuld met 
enkele - eerder pragmatische - keuzes voor nieuwe hotspots. 
De bestaande turbines van Gistel worden uitgebreid, niet 
langs de E40, maar volgens het principe windakker. Een soort 
‘beleidspragmatiek’, waarbij toekomstvisie vertrekt vanuit de 
bestaande inrichting. Ook de landingsbaan van Koksijde, die 
een nieuwe recreatieve bestemming krijgt, wordt ingericht met 
turbines. 

ROND DE STAD PRAGMATISCH WINDCLUSTERS 
LANGS DE OFFSHORE 

HOOGSPANNINGLIJNEN 

Een tweede werkmodel voor de polders was het stadsmodel. 
In dit scenario wordt gekozen om rond de verstedelijkte 
gebieden Oostende, Brugge/Zeebrugge en Veurne een 
windgordel te plaatsen. Op die manier kunnen de steden 
lokaal zelfvoorzienend zijn en wordt er een grens gesteld aan 
het uitdijend innemen van de open ruimte rond de steden. 
De open polderlandschappen in buitengebied blijven verder 
gevrijwaard.  

eveneens als een positief model ervaren omdat ze een duidelijke herkenbaarheid en hiërarchie 
geven aan de grote steden van de kust. Op die manier draagt het stadsmodel bij aan de leesbaarheid 
van de lineaire verstedelijkte zone en wordt de energie geproduceerd waar ze meteen ook lokaal 
kan worden ingezet. Elk van de drie modellen werd unaniem als beter geëvalueerd dan de huidige 
tendens voor de aanpak van windturbines langs de E40 doorheen de polders.

 Polderlandschap — p. 188 p. 189
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! 
natuur beschermingsgebied

(zie zoom Moeren)

bestaande windturbine

nieuwe windturbine 

WINDAKKER

Windlandschap aan de kust 

De bouwsteen windakker biedt mogelijkheden om 
te kiezen voor een energetisch maximum in een 
geconcentreerde zone: de kuststrook wordt zo als 
landschappelijk geheel duidelijk afgebakend en 
wordt een herkenbaar windwinningsgebied. Daaraan 
toegevoegd integreren we windinfrastructuur langs 
het Boudewijnkanaal en waarderen we de Moeren op 
als energielandschap van de toekomst, beiden met een 
maximale energie-ambitie en dus windturbines van 
6MW.

Het realiseren van een windwinningsgebied in de 
rand van de polders net achter de verstedelijkte 
rand geeft een duidelijke prioriteit aan landbouw en 
natuur als bestemming van de polders. Het plaatsten 
van windturbines vermijdt nieuwe landinname voor 
woningen, campings, vakantieverblijven en kan een 
stimulans zijn om verkeerd geplaatste woningen te 
herlokaliseren. Voor de windakker langs de kust/
polder-grens kiezen we voor een energetisch optimum 
met windturines van 3MW.

Doelstelling:

OpENHEID 

 
SCHAAL

SAMENHANG

OpSTELLING 

 
FUNCTIONALITEIT 

 
 
 
LANDSCHApS- 
VERSTERKING

• clusters met windturbines in een 
zone tussen 2 en 5 km achter de 
kustbebouwing 

• cluster in de Moeren

• cluster van minimaal 15 windturbines

• tiphoogte 150 meter voor de strook achter 
de kustbebouwing, 250 meter voor de 
Moeren.

• relatie met de typische percelering van 
de Moeren

• relatie met de kustlijn

• opstelling in een wolk langs de kustlijn

• orthogonale opstelling in de Moeren

• landbouwfunctie blijft behouden

• inzetten op koppelkansen voor een betere 
ontsluiting voor recreatief gebruik

• krekenlandschap herstellen en inzetten 
op de vernatting van landbouwgronden, 
perceelsranden vergroenen

• op een educatieve manier de historische 
veranking in de Moeren te koppelen aan 
de nieuwe energie-infrastructuur 

Afwegingscriteria en wenselijkheden - op te nemen in de 
kennisgevingsnota van de milieueffectenrapportage 
(zie voor beschrijving hoofdstuk 4.4 en zie voor het volledige overzicht 
Bijlagebundel 1 ‘Ondersteuning voor het MER-onderzoek’)

WINDINFRASTRUCTUUR

zie onderzoek windinfrastructuur Brugge - Zeebrugge
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Het geheel is omzoomd door een 32 km lange dijk 
(waarvan ongeveer 11 km op Belgisch grondgebied), 
met een langsliggende en hoger gelegen sloot, de 
‘Ringsloot’. De gronden binnen de Ringsloot liggen 
3 à 4 m lager dan het hoogwaterpeil van de zee, op 
ongeveer 1 à 1,5 m TAW-hoogte.  

Moeren: buitenbeentje in de kustvlakte
• 17e eeuw: ontginning op zeer georganiseerde manier volgens een strak meetkundig patroon van recht-

hoekige kavels, dijken en rechtlijnige grachten, molens en pompstations, geaccentueerd door begeleidende 
dreven en bomenrijen langs hoofdwegen en deels langs waterwegen

• Samen met Meetkerkse Moeren enige droogmakerij in Vlaanderen 

Moeren: een grensgeval
• Ligging aan de Belgisch-Franse grens heeft impact op gebruiken en gewoontes
• Grenstoerisme, douane-infrastructuur

Moeren: ruimtelijk en visueel landschapstype
• Opvallend wijdmazig coulissenlandschap: goed bewaard dambordvormig ontginningspatroon, bemalingsin-

frastructuur, bomenrijen langs ontginningswegen, zeer lage bebouwingsdichtheid
• waarneembaar hoogteverschil met omgeving (van 2,5m naar 12,5m TAW op het Plateau van Ijzenberge)

Conclusie:
De bouwsteen windakker versterkt de openheid van het landschap van de Moeren en onderstreept 
de historische betekenis van de plek waar het voortbestaan van zijn karakteristieke eigenheid net 
afhankelijk was van het inzetten van water- en windmolens. In dit scenario kiezen we voor een 
maximaal energetisch potentieel en integreren we windturbines van 6MW. De opstelling in een grid 
op de schaal van het huidige orthogonale systeem van rechtlijnige grachten en beken zorgt ervoor 
dat het bijzondere weefsel van de Moeren wordt versterkt.

onderzoeksitem
DE MOEREN ALS TOEKOMSTIG ENERGIELANDSCHAP

Test bouwsteen windakker (3 MW turbines)

bestaande windturbine

nieuwe windturbine 

WINDAKKER

Viewshed bouwsteen windakker met 3 MW turbines Visualisatie bouwsteen windakker met 6 MW turbines

Deze viewshedanalyses in het Moerengebied tonen aan dat een beperking in schaal en grootte van de windturbines niet aan de orde is. De impact naar beleving is in 
beide analyses gelijkaardig.
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aan de achterhaven van Zeebrugge weidevogelgebied Ter Doest richting dokken van Brugge

WINDINFRASTRUCTUUR

Duurzamere kanaalindustrie

De insnijding van het Boudewijnkanaal in het 
landschap is van dergelijke schaal dat het een 
eigen landschapsstructuur is geworden met eigen 
karakteristieken, vegetatie, fauna en flora, maar ook 
met specifieke grootschalige bebouwing, (industriële) 
activiteiten en watergerelateerde bedrijvigheid langs 
het kanaal. We maken het kanaal nog meer zichtbaar en 
leesbaar in het landschap. 

Het toevoegen van propere energie, die lokaal in de 
bedrijventerreinen kan worden gebruikt, geeft het 
kanaal ook een duurzaam karakter. Samen met andere 
flankerende maatregelen, zoals bvb. het ontharden 
van de grote betonvlaktes, creëren we een duurzamer 
kanaallandschap. We kiezen voor een scenario met 
energetisch maximum en zetten in op windturbines van 
6 MW.

Doelstelling:

OpENHEID 

 
SCHAAL

 
 
SAMENHANG

OpSTELLING  
 
 
 
FUNCTIONALITEIT  
 
 
LANDSCHApS- 
VERSTERKING

• dubbele rij windturbines tussen het 
Boudewijnkanaal en de Zeelaan

• zo veel mogelijk windturbines in het 
voorziene gebied (vermogen van 6 MW)

• samenhang met de lineaire infrastructuur

• in lijn, met gelijke tussenafstanden en 
zonder verspringingen binnen eenzelfde 
lijnfragment

• maximaal lokaal gebruik van de 
hernieuwbare energie

• versterken van de identiteit van het 
industriële kanaallandschap en het 
verbeteren van de biodiversiteit

Afwegingscriteria en wenselijkheden
- op te nemen in de kennisgevingsnota van de milieueffectenrapportage - 

(zie ook beschrijving hoofdstuk 4.4 en zie voor het volledige overzicht 
Bijlagebundel 1 ‘Ondersteuning voor het MER-onderzoek’)
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golvend scherm 
zonne-talus 
transparante bruggen

ZONNEROUTE

E40 als zonneroute 

Vanuit de workshopgroep werd gekozen om twee zeer 
typische inrichtingen nader te onderzoeken: de kustlijn 
(hybride vorm van meerdere bouwstenen) en de E40 
(zonneroute).

Voor de zonneroute E40 is diepgaand onderzoek 
noodzakelijk, maar het staat buiten kijf dat dit een ideale 
testcase kan zijn voor een grootschalige toepassing van 
de bouwsteen. We stellen enkele ruimtelijke principes 
voor, waarbij de inplanting van PV wordt gekoppeld 

aan de ligging van de snelweg ten opzichte van het 
omliggende landschap. Het principe is dat er maximaal 
wordt ingezet op zonnewinsten langs de E40 met een 
minimale impact op zichten vanuit het landschap en 
vanuit de autosnelweg. Er worden enkele principes 
uitgewerkt ter illustratie en inspiratie, aan de hand van 
schema’s en beelden. 

Doelstelling:

• alleen ter hoogte van taluds, 
ongelijkgrondse kruisingen en bruggen

• schaal in functie van de bestaande 
infrastructuur

• altijd gekoppeld aan de lineaire 
infrastructuur van de E40

• wandopstelling aan de zuidkant bij 
bruggen en ongelijkgrondse kruiisingen

• het golvende oppervlak van de taluds 
volgend

• de functionaliteit van de snelweg als 
transportas blijft behouden

OpENHEID 

 
SCHAAL 

SAMENHANG 

 
OpSTELLING 

 
 
FUNCTIONALITEIT 

Afwegingscriteria en wenselijkheden - op te nemen in de 
kennisgevingsnota van de milieueffectenrapportage 
(zie voor beschrijving hoofdstuk 4.4 en zie voor het volledige overzicht 
Bijlagebundel 1 ‘Ondersteuning voor het MER-onderzoek’)

zoom

1

Golvend (lengte)profiel van de e 40 en landschapsbeleving_Uit ‘De polders mee-maken_HoGent
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Weg op dezelfde hoogte als de landschap

GOLVEND SCHERM  
(brugovergang / bedrijventerrein)

ZONNE-TALUDS

TRANSPARANTE BRUGGEN

Conclusie:
Het ontwerpteam kiest in dit landschap voor het open houden van de zichten op het polderlandschap op die plaatsen 
waar de E40 op dezelfde hoogte ligt als het omringende landschap.  Op de plekken waar bruggen of taluds de E40 
hoger brengen dan het landschap passen we verschillende uitwerkingen van het zonnespoor toe. 

VARIATIES VAN DE SECTIE EN IMPLEMENTATIE ZONNE-ENERGIE

onderzoekitem

Referentiebeelden_ Solar Highway A37_Studio Marco Vermeulen

Bestaande toestand

Referentiebeelden_ N69 Bridge_NEXT architects + HNS

Referentiebeelden

ZONNEROUTE
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zonnepanelen op de taluds
natuurlijk beheer van de bermen
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offshore-windvelden kust

BEBOUWINGOFFSHORE-WINDVELDEN PARKEERHAVENS

‘atlantic wall’ kusttram 
multimodale platforms

TRANSITIE STAD - OPEN LANDSCHAP 

onderzoekitem

Conclusie:
Voor de kustlijn wordt - naar analogie met de aanpak van wind in het tweede windconcept – uitgegaan van 
de gelaagde oostwestopbouw van activiteiten. Bij de hoogbouw worden zonnedaken en zonnegevels aan de 
zuidelijke zijde op alle gebouwen gepositioneerd. De inrichting ten zuiden van de hoogbouwlijn, die vaak bestaat 
uit een verrommeling van parkeerzones en parkeergarages, wordt maximaal ingezet voor zonneparkings 
en zonne-infrastructuur. In de overgang met het polderlandschap wordt een zone afgebakend tot waar 
agrivoltaics, zonnevelden en zonnebelevingslandschappen kunnen worden toegepast. Die laatste kunnen 
worden gekoppeld aan de huidige belevingslandschappen, zoals de tuinen van Stene of Koksijde vlieghaven. 

AGRIVOLTAÏCS WINDAKKER

open polderlandschap E40
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zoom

1

5.7.3 EEN MOGELIJK VOORKEURSCENARIO IN KAART
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DREVENLANDSCHAP



Beernem

Aalter

Oostkamp

5.8 DREVENLANDSCHAp 
Case:  Cuesta Lotenhulle - Hertsberge

Uit ‘Traditionele Landschappen Vlaanderen - kenmerken en beleidswenselijkheden’:

Houtland - Oude Veldgebieden - Cuesta Zomergem-Oedelem

De identiteitsbepalende elementen:

- Golvende topografie

- Dambordpatroon van bossen en open landbouwgebied

- Opgaande perceelrandbegroeiing: lineair groen dat de identiteit van de open ruimte versterkt

- Sterk ruimtebepalende dreven

De landschapsdoelstellingen;

- bundelen van de nieuwbouw bij de bestaande kernen en kleinschalige architectuur;

- behoud en herstel van lineaire perceelrandbegroeiing is aangewezen; verbeteren van de connectiviteit van het lineaire 
groen is hierbij richtinggevend. In het zuidelijk deel beken als groengeleiders verder ontwikkelen;

- behoud van het dambordvormig landschappelijk patroon van bossen en landbouwland met bijzondere aandacht voor 
het behoud van de dreven.

- vrijwaren zichten van en naar het cuestafront;

- verbeteren verbindingen tussen boscomplexen

Quickscan van het ontvangende landschap

De basis van het landschap wordt gevormd 
door het bijzondere reliëf: een asymmetrische 
heuvelrug met aan de noordkant kant een lange 
zachte helling en aan de zuidkant een steile 
rand. Het drevenlandschap van de cuesta’s 
vindt zijn oorsprong in de 18e en 19e-eeuwse 
herbebossing van ontgonnen landschap. In de 
vroege Middeleeuwen werden grote delen van 
de heuvelrug gebruik als gemeenschappelijke 
graasgronden voor vee en later werden 
pogingen ondernomen om ze om te zetten in 
akkers. De gronden vroegen echter zo veel 
energie als akkerland dat dat gebruik van het 
land achterwege werd gelaten en werd gekozen 
voor bosbouw. 

Die herbebossingsoperaties hebben het 
landschap getransformeerd: op de natte 
gronden werden rabatten aangelegd om het 
overtollige water af te voeren, grachten werden 
uitgediept, en zeer opvallend in het landschap 
vandaag nog zijn het dambordpatroon en de 
dreven die de herbebossing structureerden. In 
een eerste fase gebruikte men loofhout om de 
nieuwe bossen aan te planten, maar gaandeweg 
werd steeds meer ingezet op naaldhout dat 
sneller rendement leverde. Ook de graslanden 
zijn in een dambordpatroon omzoomd door 
bomenrijen.

Ontwerpopgave

De ontwerpopgave in een drevenlandschap ligt in de koppelkansen van energie met de toevoeging 
en/of het herstellen van  kleine landschapselementen. We onderzoeken hoe enerzijds inplanting 
kan bijdragen aan de inrichting en beleving van de landschapskamers en anderzijds aan 
flankerende maatregelen zoals het herstellen (en toevoegen) van fragiele dreefstructuren en 
perceelsrandbegroeiingen. In de case van de cuesta Lotenhulle-Hertsberge wordt daarnaast ook 
onderzocht hoe hernieuwbare energie kan worden ingepast in de asymmetrische heuvelrug en in 
de sequentie van het open en gesloten landschap in de infrastructuurvallei tussen de heuvelruggen.
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DTM Hillshade: microreliëf van de rabattenstructuur

Bulskampveld

Dreef in agrarisch gebied Vagevuurbos, Lips-Bulskampveld Drongengoedbos 

Maldegemveld

SPECIFIEKE KARAKTERISTIEKEN

Dreven en bomenrijen creëren op de cuesta’s een sterk orthogonale structuur waarbij de gecreëerde 
kamers zijn ingevuld met bos en met mozaïeklandbouw. Op de noordelijke cuesta Oedelem-Zomergem 
is de dambordstructuur iets minder goed leesbaar door een open akkerstructuur en is het beeld ook 
verstoord door het vliegveld van Ursel. Op de zuidelijke cuesta Lotenhulle-Hertsberge is de structuur 
dominant aanwezig. Op de percelen waar in de 18e en 19e eeuw bos werd aangeplant, vormen rabatten 
een bijzonder micro-reliëf.

 
POTENTIEEL VOOR DE KOPPELING LANDSCHAP EN ENERGIE

Het drevenlandschap kan op de helling van de cuesta’s worden versterkt door de drevenstructuren, 
wegbeplanting en knotbomenrijen verder uit te breiden langs de open akker- en weidepercelen. 
Energiebouwstenen kunnen helpen om het dambordpatroon te versterken door hun inplanting op lijnen 
of in blokken en door zich in te passen in de schaal van de kamers van het dambordpatroon.

Samenhangende landschappelijke systemen:

1. DREVEN (DAMBORDMOZAÏEK)  
KENMERKEND VOOR DREVENLANDSCHAP

SPECIFIEKE KARAKTERISTIEKEN

De twee heuvelruggen in dit landschap lopen min of meer oost-westwaarts. De steilrand aan de zuidkant 
is goed leesbaar in het landschap. Een brede vallei tussen de twee heuvelruggen geeft de ruimte om het 
hoogteverschil waar te nemen.

 
POTENTIEEL VOOR DE KOPPELING LANDSCHAP EN ENERGIE

Het versterken van de leesbaarheid van de heuvelrug kan gebeuren door het behoud en versterken 
van de boscomplexen bovenop de heuvels die als gesloten landschap in contrast staan met de open 
weiland- en akkerbouwcomplexen op de zachte hellingen en in de vallei. Energiebouwstenen kunnen 
worden ingezet als ze het gesloten karakter van de heuvelrug bevestigen.

2. CUESTA: ASYMMETRISCHE HEUVELRUG 
CASE-SPECIFIEK
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3. SEQUENTIE VAN OPEN EN GESLOTEN LANDSCHAP IN DE 
INFRASTRUCTUURVALLEI  
CASE-SPECIFIEK

Beverhoutsveld

Industrieterrein Aalter Kerngebied Sint-Joris

SPECIFIEKE KARAKTERISTIEKEN

In de vallei tussen de heuvelruggen werden bestaande oost/west-lopende rivieren gekanaliseerd zodat 
een stroom met zachte bochten de eerste lijninfrastructuur van de vallei werd. Parallel werden eerst 
de spoorlijn Brussel-Oostende en later de E40 toegevoegd. De ervaring van het landschap langs die 
lijninfrastructuur is niet uniform: wanneer we de lijnen in het landschap volgen, komen we een sequentie 
tegen van open agrarisch landschap, gevolgd door de geslotenheid van geconcentreerde bebouwing, 
zowel met een woonfunctie als industrie, waarna opnieuw een open agrarisch landschap volgt en 
opnieuw een gesloten blok bebouwing.

 
POTENTIEEL VOOR DE KOPPELING LANDSCHAP EN ENERGIE

De vallei kan worden versterkt door energie-nfrastructuur te koppelen aan de sequentie van open 
en gesloten landschap. De open agrarische delen blijven open en hun agrarische karakter wordt 
bewaard. Nieuwe bebouwing kan zich best inpassen in de bestaande gesloten zones. Inplanting van 
energiebouwstenen moet dan ook diezelfde logica volgen en kan er op die manier voor zorgen dat open 
zichten op de cuestafronten behouden blijven.

Workshopformule

Het ontwerpend onderzoek voor het drevenlandschap van de cuesta’s werd 
uitgevoerd in een workshop op 25 november 2021 in het VAC in Gent. De deelnemers 
van de workshop waren mensen uit verschillende Vlaamse departementen (Omgeving, 
Onroerend Erfgoed, …) en de mensen uit het ontwerpteam. Hieronder volgt een 
samenvatting uit dat ontwerpend onderzoek, met verschillende scenario’s die samen 
zijn opgemaakt. Het ontwerpteam heeft dan nadien een voorkeurscenario gekozen uit 
de verschillende modellen van de workshop.

Voor WINDENERGIE:

Na de gezamenlijke beknopte lezing van het landschap en een intessante discussie 
over de beleving van windturbines in een landschap met fragiele structuren, kwamen 
de workshopleden tot de conclusie dat de boskamers te klein zijn om te kiezen voor 
windbossen, maar dat het inplanten van windenergie in landbouwgebied wel betekent 
dat je met 1 goed gekozen cluster windturbines het landschap elders volledig vrij kan 
houden.

Er werden op verschillende plekken windakkers onderzocht en uiteindelijk gekozen 
voor het Beverhoutsveld waar veel potentie is om turbines te plaatsen én waar er een 
overgangszone is tussen drevenlandschap van de cuesta’s en het Brugse Houtland. 
Het nieuwe energielandschap vormt dan een soort gordijn of coulisse tussen twee 
landschappen. Op die manier wordt ook een nieuwe laag aan het landschap toegevoegd 
die de grote samenhang van de landschappelijke elementen die er vandaag zijn, nog 
kan versterken.

Voor ZONNE-ENERGIE:

De bouwsteen industrieel bouwblok werd snel aangehaald als een logische keuze om 
op alle grote platte daken toe te passen. Ook zonnesporen langs de lijninfrastructuur 
in de vallei werd genoemd onder de voorwaarde dat het zonnespoor de zichten in het 
landschap niet belemmert. Tot slot werd ook de Miseriebocht in het kanaal in Beernem 
aangehaald als ideale locatie voor een grootschalig zonneveld op de baggerspecie. 
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DE SAMENHANGENDE 
LANDSCHApSSYSTEMEN

LONGLIST BOUWSTENEN VOLGENS 
BESTEMMING1 2

windakker

OpEN RUIMTE - NATUUR

windheuvel agrivoltaics zonneserres agrarisch 
bouwblok

3. Sequentie van open en gesloten 
landschap in de infrastructuurvallei 

2. Cuesta: asymmetrische heuvelrug JA
Voor de heuvelruggen wordt gezocht in de 
energiebouwstenen van de Open ruimte 
/ natuur. Die bouwstenen kunnen de 
topografie het best versterken. 

De windheuvel is een bouwsteen die bedoeld is om een heuvelrug in het 
landschap te benadrukken zodat ze een oriënterend effect krijgen.

windheuvel

OpEN RUIMTE - NATUUR

windbos belevingspark zonnemozaïek zonnemeer

windheuvel

De bouwstenenreeks voor de bestemming 
infrastructuur wordt onderzocht voor de 
versterking van de lineaire landschappelijke 
structuren.  

INFRASTRUCTUUR

windinfrastructuur zonneparking zonneroute zonnespoor

1. Dreven (dambordmozaïek) 
 
 

Voor de bossen in het dambordpatroon 
wordt gekozen voor de energiebouwstenen 
‘windbos’ en zonnemozaïek uit Open ruimte 
/ natuur.  

De bouwsteen windakker wordt 
onderzocht voor de versterking van de 
drevenstructuren in de landbouwpercelen 
in het dambordpatroon

windheuvel

OpEN RUIMTE - LANDBOUW

windbos belevingspark zonnemozaïek zonnemeer
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Het windbos is de evidente bouwsteen die wordt toegepast in bosrijke
gebieden. De bouwsteen koppelt windinfrastructuur aan enerzijds
uitbreiding en anderzijds beheer en verrijking van bestaande bossen.
Aan de hand van onderzoek (landschapsbiografieën, bosbeheerplannen,
...) wordt onderzocht welke strategieën voor beplanting (gemengde
bossen, naaldbossen, mozaïekbossen, ...) versterkend zijn en hoe de
energieinfrastructuur kan leiden tot diversificatie en meer biodiversiteit.

Een windakker is een bouwsteen die gedoeld is om toe te passen in 
open agrarisch gebied waar weinig bebouwing is en waar grootschalige 
turbines een zo groot mogelijk energetisch potentieel kunnen bereiken.

Het concept zonnemozaïek werd bedacht voor ‘kamerlandschappen’.
Door enkele landschapskamers in het dambordpatroon in te zetten 
voor zonnewinst, versterkt dat de beleving van de landschapskamers. 
Flankerend kan er geïnvesteerd worden in de aangrenzende kleine 
landschapselementen. De infrastructuur kan zo opgesteld worden dat
meervoudig ruimtegebruik mogelijk blijft.

windakker

windbos

zonnemozaïek

KEUZE PASSENDE BOUWSTENEN 
EN MOTIVATIE KEUZE

JA

3 4

Ondanks het veelvuldig gebruik van de bouwsteen windinfrastructuur 
in Vlaanderen, is het ook de meest controversiele en bediscussieerde 
bouwsteen onder landschapsexperten. Het is namelijk meestal niet 
gewenst om windinfrastructuur in te zetten om een snelweg nog extra te 
gaan benadrukken in het landschap. In de valleien tussen de cuesta’s is 
het door de sequentie van open en gesloten landschappen ook niet te 
verkiezen.
Zonneroutes zijn gewestwegen en snelwegen waar PV is geïnstalleerd 
in de bermen, de bufferzones en restgebieden. Ideaal is de combinatie 
met andere infrastructurele ingrepen, zoals geluidsschermen en moet er 
aandacht zijn voor het gebruik van bermen als ecologische corridor.

windinfrastructuur

zonneroute

 NEE

De energieproductie van deze bouwsteen zal beperkt blijven in schaal ten opzichte van de energieproduc-
tie in de systemen ‘Dambordpatroon’ en de ‘Asymmetrische heuvelrug’.  De bouwstenen kan flankerend of 
aanvullend worden toegepast. De bouwstenen wordt daarom NIET verder onderzocht in deze case. 

5.8.1  KEUZE ENERGIEBOUWSTENEN VOOR ZON EN WIND

 Drevenlandschap — p. 214 p. 215
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In het ontwerpend onderzoek van deze case tijdens de workshop werden enkele energiebouwstenen onderzocht 
die niet zijn weerhouden in het voorkeurscenario.  

Bij de bouwstenen voor wind, vonden de deelnemers aan de workshop ‘windinfrastructuur’ niet te verkiezen: 
de windturbines kunnen door de sequentie van open en gesloten landschap in de vallei niet worden opgesteld 
als een lange lijn en de opstelling van turbines langs de delen met open landschap zouden dan net die ervaring 
kunnen teniet doen. Bovendien vertroebelt de leesbaarheid van een infrastructuurlijn wanneer meerdere lijnen 
parallel in de verf worden gezet door windturbines. Ook ‘windbos’ werd niet ervaren als een toegevoegde waarde 

De lineaire plaatsing van de windturbines op de hoogste punten 
van de heuvelrug versterkt de zichtbaarheid van de cuesta’s op 
grote afstand. 

De plaatsing van de windturbines binnen de structuur van het 
dambordpatroon kunnen de dreven ondersteunen en versterken. 
Het halfopen karakter van het landschap met omzoomde 
landbouwpercelen blijft op die manier ook behouden.

WINDHEUVELWINDAKKER

Conclusie:

De lineaire plaatsing van de windturbines langs het kanaal, 
de spoorlijn en/of de E40 versterkt de zichtbaarheid van die 
infrastructuren op grote afstand. 

De plaatsing van de windturbines in de boszones kan zorgen 
voor uitbreiding en duurzame aanpassing van de bossen. De 
boslandschappen worden herkenbaar van ver en de turbines zijn 
onzichtbaar in de directe omgeving. 

WINDBOS WINDINFRASTRUCTUUR

aan het boslandschap van de cuesta’s. De boskamers zijn te klein om hier een ecologische meerwaarde te 
creëren door open ruimte te voorzien in de boskern.

In de workshop was er wel enthousiasme voor de bouwsteen ‘windakker’ om toe te passen in het kleinschalige 
mozaïeklandschap. In combinatie met het versterken van kleine landschapselementen als bomenrijen, 
dreven en wegbeplanting kan een cluster windturbines er net voor zorgen dat een grote oppervlakte 
landbouwland zijn halfopen karakter bewaart en er geen verrommeling of versnippering optreedt wat net 
landschapsversterkend werkt.

Het inplanten van energiebouwstenen in het ontvangende landschap
5.8.2 ONTWERpEND ONDERZOEK

onderzoeksitem
AFWEGING TUSSEN WINDAKKER, WINDHEUVEL, WINDBOS EN WINDINFRASTRUCTUUR 
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Doelstelling:

ZONNEMOZAÏEK

Het dambordpatroon versterken 

Het dambordpatroon in het kleinschalige 
mozaïeklandschap biedt een bijzonder gevarieerd 
aanbod aan ecosysteemdiensten, landschapsbeleving, 
mogelijkheden tot recreatie in evenwicht met landbouw 
en natuur. Het ontwerpend onderzoek richt zich op 
de vraag hoe de inplanting van PV kan leiden tot een 
hogere belevingswaarde in relatie met een keuze voor 
een maximale, synergetische of minimale inbreng van 
energie-infrastructuur. De landschapskamers die 
worden gecreëerd met de dreven in dambordpatroon 
lenen zich goed om die energie-ambities daarop af te 
stemmen.

Op de zachte helling van de cuesta zijn de 
drevenstructuren en het dambordpatroon het sterkst 
ontwikkeld. De zonnemozaïek wordt dan ook toegepast 
op de noordelijke helling. In open graslandzones is de 
combinatie mogelijk met grazend vee door de PV op 
hoogte in te brengen. Het is daarbij van belang dat de 
PV zich inpassen in het dambordpatroon en de schaal 
van de landschapselementen niet overschrijdt. PV 
kunnen ook de dreefstructuren onderstrepen en aan de 
voet worden ingeplant van zowel bestaande als nieuwe 
bomenrijen. 

In zones met beschermde natuurgebieden kiezen we 
ervoor om geen PV te installeren. Het gaat daarbij 
voornamelijk om beschermde bossen met een gesloten 
karakter. De aangrenzende landbouwpercelen bieden 
een veel groter energetisch potentieel.

• clusters binnen de landschapskamers van 
het dambordpatroon

• afwisselen van landschapskamers mét en 
zónder cluster PV

• volgens de schaal van de 
landschapskamers

• samenhang met de natuurlijke elementen 
van het dambordpatroon

• in open grasland

• blokopstelling om een landschapskamer 
te vullen of een lijnopstelling aan de voet 
of ter verlenging van een dreef

• buiten woonclusters of natuurbeschermde 
gebieden

• percelen en kamers worden 
geaccentueerd

OpENHEID 

SCHAAL  

SAMENHANG 

 
OpSTELLING  
 
 
 
FUNCTIONALITEIT  
 
 
LANDSCHApS- 
VERSTERKING

Afwegingscriteria en wenselijkheden
- op te nemen in de kennisgevingsnota van de milieueffectenrapportage - 

(zie ook beschrijving hoofdstuk 4.4 en zie voor het volledige overzicht 
Bijlagebundel 1 ‘Ondersteuning voor het MER-onderzoek’)

p. 219
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Doelstelling:

WINDAKKER

De drevenstructuur versterken 

We onderzoeken windakker als middel om de structuur 
van de dreven te versterken. De dreven vormen als het 
ware een gekantklost of gehaakt rag dat het landschap 
samenhoudt en verbindt. Het is bijzonder fragiel: 
wanneer enkele bomen uit een dreef wegvallen, gaat al 
snel het dreef-effect verloren.

We stellen windturbines op - rekening houdend met de 
veiligheidsafstanden - op de kruisingen van dreven en 
in de lengteassen. De bestaande dreven verlengen we 
waar mogelijk verder in het landschap, zowel letterlijk 
met bomenrijen naast wegen en landbouwpercelen als 
figuratief met bijkomende windturbines op dezelfde 
lijnen.

OpENHEID 

 
SCHAAL  

SAMENHANG 

 
OpSTELLING  
 
 
FUNCTIONALITEIT 

LANDSCHApS- 
VERSTERKING

• tussenafstand van minimaal 20 km tot de 
volgende cluster windturbines 

• midden in éénzelfde landschapseenheid

• zoveel mogelijk windturbines in 1 cluster

• maximalisatie van de energetische 
productie

• samenhang met de drevenstructuur

• samenhang met het landgebruik

• orthogonale opstelling in de lijn van de 
drevenstructuur

• langs bestaande wegen in functie van het 
dambordpatroon en zodat ook gescheiden 
onderhoudswegen zo weinig mogelijk 
moeten worden aangelegd

• het landschap kan worden versterkt 
a.d.h.v. zijn karakteristieken: 
(uitbreidingen dreven en knotbomenrijen)

Afwegingscriteria en wenselijkheden
- op te nemen in de kennisgevingsnota van de milieueffectenrapportage - 

(zie ook beschrijving hoofdstuk 4.4 en zie voor het volledige overzicht 
Bijlagebundel 1 ‘Ondersteuning voor het MER-onderzoek’)

p. 221
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WINDTURBINES 6 MW

WINDTURBINES 3 MW

Door middel van collages en viewshadanalyses wordt afgetoetst of een beperking in hoogte 
voor windturbines zich opdringt en moet worden toegepast.  In bovenstaande viewshedanalyses 
vindt het ontwerpteam geen reden of motivatie om dergelijke restrictie toe te passen. Er kan hier 
dus worden geopteerd voor maximalisatie in hoogte en rendement van de windturbines in het 
drevenlandschap . 

Conclusies:

onderzoeksitem
AFWEGING TUSSEN WINDTURBINES VAN 6MW EN 3MW

 Drevenlandschap — p. 222 p. 223

UITWERKING CASE-ONDERZOEK DREVENLANDSCHAp



 Drevenlandschap — p. 224 p. 225

UITWERKING CASE-ONDERZOEK DREVENLANDSCHAp



5.8.3 EEN MOGELIJK VOORKEURSCENARIO IN KAART

 Drevenlandschap — p. 226 p. 227
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1. ONDERSTEUNING VOOR 
HET MER-ONDERZOEK
Criteria voor landschappelijke structuur en relaties in het 
case-onderzoek



1.1 HEUVELLANDSCHAP  
 Case Droog Haspengouw

p. 7
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OpENHEID 

• In dit landschap gaat de voorkeur naar één cluster op één gekozen heuvelrug in het landschap, 
zodat de rest van het landschap gevrijwaard blijft.

• In dit landschap gaat de voorkeur naar een tussenafstand van 10 km tot de volgende cluster 
windturbines, zodat er visuele rust ontstaat.

• In dit landschap gaat de voorkeur naar een positie midden in éénzelfde landschapseenheid, 
zodat er geen doorsnijding van het landschap optreedt.

SCHAAL

• In dit landschap gaat de voorkeur naar een clustering van 20-35 windturbines, zodat een 
voldoende grote energieopbrengst wordt bereikt.

• In dit landschap gaat de voorkeur naar windturbines met schaalkenmerken die zorgen voor de 
maximalisatie van de energetische productie.

bouwsteen voor wIND

WINDAKKER
in het samenhangend landschappelijke systeem:

DE HEUVELS 
KENMERKEND VOOR HEUVELLANDSCHAP

Verduurzamen van de grote landbouwplateaus

Uit het ontwerpend onderzoek waarbij de bouwstenen 
windakker en windheuvel werden afgewogen, blijkt 
dat de windakkers het Haspengouwse landschap 
beter versterken.  De bouwsteen windakker biedt 
mogelijkheden om te kiezen voor een energetisch 
maximum in een geconcentreerde zone: het plateau 
wordt zo als landschappelijk geheel duidelijk afgebakend 
en wordt een herkenbaar windwinningsgebied. 

De keuze voor een windakker gaat samen met 
landschapsversterkende maatregelen, die bijdragen  
aan de specifieke landschapskarakteristieken van 
de omgeving. Voor de toegankelijkheid van de 
turbines worden licht verzonken wegen voorzien (als 
moderne invulling van een holle weg en zodoende 

niet waarneembaar in het landschap). In het 
windwinningsgebied worden de  lineaire vegetatie-
elementen aan de perceelsranden hersteld en 
aangeplant waar wenselijk.

Het realiseren van een windwinningsgebied op het 
plateau geeft ook voor een duidelijke prioriteit voor 
landbouw en natuur als bestemming van het plateau. 
Het plaatsten van windturbines vermijdt nieuwe 
landinname voor woningen en kan een stimulans zijn 
om verkeerd geplaatste woningen te herlokaliseren. Zo 
weren we lintbebouwing en open-veld verkavelingen 
op de plateaus. Landbouw wordt hier het voornaamste 
landgebruik en kan versterkt worden door het creëren 
van meer ruimte voor landbouw en natuur. 

Doelstelling:

p. 9
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Studie landschappelijke inpassing. Visualisaties

SAMENHANG 

• In dit landschap gaat de voorkeur naar samenhang met natuurlijke elementen (heuvelrug).

• In dit landschap worden de aanwezige (lijn)infrastructuren niet verder benadrukt.

OpSTELLING

• In dit landschap gaat de voorkeur naar een willekeurige opstelling (zwerm/wolk), afhankelijk 
van veiligheidsrestricties.

FUNCTIONALITEIT 

• In dit landschap gaat de voorkeur naar het zo veel mogelijk positioneren van de windturbines en 
bijhorende onderhoudswegen op de perceelsgrenzen van het landbouwgebied, zodat het 
gebied zijn functie kan behouden. 

• In dit landschap gaat de voorkeur naar het vermijden van windturbines in woonclusters.

• In dit landschap verbetert de functionaliteit van het gebied door een betere ontsluiting voor 
voetgangers, fietsers, landbouwers,… via de aangelegde onderhoudsweg.

• Dit landschap wordt herkend als wind-/energielandschap.

LANDSCHApSVERSTERKING - wIND *

• Inhoudelijk: het landschap kan worden versterkt a.d.h.v. zijn karakteristieken (methodiek 
landschapskarakterisatie / landschapsbiografie), door Perceelsrandbegroeiing in de valleien (in de 
mate dat het open landschap niet wordt beïnvloed)

• Behoud van bestaande holle wegen + moderne invulling door onderhoudsweg verzonken in het 
landschap te leggen

• Behoud van graften

• Aanplanten van hoekbomen

• Aanpak: het landschap kan versterkt worden door het inrichten van een instrument zoals een 
omgevingsfonds**.

bouwsteen voor wIND

WINDAKKER

*Meer doorgedreven onderzoeken naar de typische kenmerken van het landschap zoals een 
landschapskarakterisering of een landschapsbiografie kunnen een betere oriëntatie bieden voor 
de concrete invulling van landschapsversterkende maatregelen en voor de bestemming van het 
omgevingsfonds als instrument voor landschapsversterking.

** Een omgevingsfonds is een instrument waarbij lasten worden gelegd op de winsten uit infrastructuur. 
Het fonds wordt vervolgens aangewend voor subsidiëring van projecten en initiatieven voor de 
omgeving, zoals landschapsversterking (bijvoorbeeld om de gewenste inrichting zoals aanplanten extra 
bos, perceelsrandbegroeiing, aanleg holle wegen, hoekbomen, etc. te faciliteren.

 Energie in het vlaamse landschap — p. 10 p. 11
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Beschermde 
monumenten

Beschermde 
cultuurhistorische 
landschappen

Beschermde stads- 
en dorpsgezichten

2 km-zone rond 
windturbinecluster

screening beschermd erfgoed oostelijke windcluster

screening beschermd erfgoed westelijke windcluster

- Landschappelijk 
waardevol agrarisch 
gebied  
- Valleigebieden 
- Vallei- of brongebieden 
- Landschappelijk 
waardevolle gebieden 
- Agrarisch gebied met 
ecologisch belang 
- Zone met 
cultuurhistorische waarde 
(< Gewestplan) 

AFTOETSING ERFGOED - WIND

Welke beschermde erfgoedelementen binnen een straal van 2 km van de cluster worden beschouwd als 
te beschermen (via afstandsregels) en welke niet?

AFTOETSING ERFGOED

Binnen de opmaak van de evaluatiecriteria worden alle beschermingen binnen de 2 km van 
de winningsgebieden in kaart gebracht en worden uitspraken gedaan over de impact van de 
infrastructuur op het erfgoed. Dat gebeurt in een geïntegreerd debat met experten. Volgende vragen 
worden hierbij geëvalueerd: ligt het erfgoed in de windcluster? kan het erfgoed deel uitmaken van het 
energielandschap? is er vanuit de windcluster zicht op het erfgoed? is er visuele hinder te verwachten 
op het erfgoed door de aanwezigheid van windturbines ? heeft het erfgoed uitzicht op de windcluster? 
kijkt het erfgoed uitsluitend uit op de windcluster?

In deze oefening werd door het ontwerpteam geconcludeerd dat het erfgoed geen restrictieve 
beperkingen kan opleggen op de winningsgebieden, omdat de impact erop te klein is. 

ZONERINGSKAART VOOR wAARDEVOL LANDSCHAp - wIND

Welke waardevolle landschappen worden beschermd (via afstandsregels) en welke niet?

• In dit landschap gaat de voorkeur naar de bescherming van waardevol agrarisch 
landschap.

• Impact op vastgestelde landschaps-atlasrelictzone

• Impact op beschermd cultuurhistorisch landschap.

bouwsteen voor wIND

WINDAKKER

 Energie in het vlaamse landschap — p. 12 p. 13
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Hoger gelegen 
heuvelruggen

Lager gelegen 
valleigebieden

HORIZONTAAL

VERTICAAL

Agrivoltaïcs_Schema dwarsdoorzichten Agrivoltaïcs_Schema clusters in de valleien

bouwsteen voor ZON

AGRIVOLTAÏCS
in het samenhangend landschappelijke systeem:

FRUITTEELT IN DE VALLEIEN
CASE - SPECIFIEK

OpENHEID 

• In dit landschap gaat de voorkeur naar geselecteerde clusters in de valleien aan de 
dorpsranden, zodat de rest van de vallei gevrijwaard wordt.

• De zonnevelden volgen het patroon van de fruitteeltpercelen en laten voldoende ruimte aan 
de perceelsgrenzen, zodat de dwarsdoorzichten in het valleienstelsel behouden blijven.

SCHAAL

• In dit landschap gaat de voorkeur naar zonnepanelen met schaalkenmerken die zorgen voor een 
optimale integratie van de zonne-energie-infrastructuur in de kleinschalige bestaande 
fruitteelten. Dezelfde hoogte van de bomen en hetzelfde ritme in het lineaire patroon 
van de bomenrijen om integratie in dit landschap te garanderen.

• De uitbreiding van elk zonneveld wordt bepaald door de omtrek van het perceel.

• In dit landschap gaat de voorkeur naar een clustering van zonnepanelen, zodat een voldoende 
grote energieopbrengst bereikt wordt.

Versterking van fruiteeltlandschap in de valleien

Voor ‘Agrivoltaics’ onderzochten we elementen 
rond inplanting en schaal van infrastructuur voor 
hernieuwbare zonne-energie in synergie met het 
landschap van de valleien. 

Agrivoltaics kunnen slechts worden ingeplant waar ze 
een meerwaarde hebben voor de landbouw of veeteelt. 
Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij graslanden 
(schaduw voor vee), fruitteelten (structuren geven 
bescherming tegen zonnebrand en hagel) en teelten 
die beter gebaat zijn met wat schaduw dan met volle 
zon (bijvoorbeeld aardappelen, …). Via GIS-analyse 
wordt het landgebruik in kaart gebracht en worden de 
mogelijkheden aangeduid. Vervolgens wordt er gekozen 
voor een inplantingsconcept. Hier kiezen we voor een 
specifieke inplanting langs de dorpenstructuren in de 

valleien, telkens aan de kant van het bebouwde weefsel 
(de open kant wordt gevrijwaard van infrastructuur).  

Ook voor de opstelling van de panelen kan het huidige 
landgebruik inspireren. We sluiten aan bij de typologie 
van de laag- en hoogstammige fruitteelten bij de 
opstelling van de PV panelen en creëren zonnepercelen 
waar doorzichten mogelijk blijven en die meegaan 
met de beleving van de fruitpercelen. De opstelling 
boven de graslanden gebeurt met grote openingen 
tussen de panelen om het zonlicht toe te laten. De 
hoogte wordt bepaald door het gebruik van vee en/of 
landbouwmachines, afhankelijk van het type perceel.

We gaan uit van een perceelsinrichting op schaal 
van het huidige perceelgebruik. We gebruiken hierbij 
pragmatisch de huidige eigendomsgrenzen.  

Doelstelling:
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Spoorlijn

Hoofdweg

Romeinse weg

Studie landschappelijke inpassing. Visualisaties

SAMENHANG 

• In dit landschap gaat de voorkeur naar samenhang met de fruitteelt in de valleien.

• De aanwezige (lijn)infrastructuren niet verder benadrukt.

OpSTELLING

• In dit landschap gaat de voorkeur naar een rij-opstelling, boven of naast de rijen met fruitbomen 
of -struiken, dat het landbouwpatroon versterkt.

FUNCTIONALITEIT 

• In dit landschap gaat de voorkeur naar het positioneren van de zonnepanelen boven/naast de 
fruitbomen of -teeltjen, zodat het landbouwgebied zijn functie kan behouden. 

• In dit landschap gaat de voorkeur naar het concentratie van  zonnepanelen langs de 
dorpsranden, zodat de plaatselijk geproduceerde energie de dorpen kan bedienen.

• Dit landschap wordt herkend als zonne-/energielandschap, waar zonne-energie wordt 
geïntegreerd in het landschap en het landschap versterkt.

• De zonnepanelen beschermen de gewassen tegen zonnebrand en hagel.

bouwsteen voor ZON

AGRIVOLTAÏCS
LANDSCHApSVERSTERKING *

• Het landschap kan inhoudelijk versterkt worden a.d.h.v. zijn karakteristieken, door bv. het 
accentueren van het landbouwpatroon.

Ook de zonne-energie (zoals voor de windakker) kan het landschap versterken:

• Inhoudelijk: het landschap kan worden versterkt a.d.h.v. zijn karakteristieken, door 
perceelsrandbegroeiing in de valleien (in de mate dat het open landschap niet wordt beïnvloed)

• Behoud van bestaande holle wegen + moderne invulling door onderhoudsweg verzonken in het 
landschap te leggen

• Behoud van graften

• Aanplanten van hoekbomen

• Aanpak: het landschap kan versterkt worden door het inrichten van een instrument zoals een 
omgevingsfonds (zie verduidelijking pg 11).

*Meer doorgedreven onderzoeken naar de typische kenmerken van het landschap zoals een 
landschapskarakterisering of een landschapsbiografie kunnen een betere oriëntatie bieden voor 
de concrete invulling van landschapsversterkende maatregelen en voor de bestemming van het 
omgevingsfonds als instrument voor landschapsversterking.
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Kasteel van Schoor

screening beschermd erfgoed

Beschermde 
monumenten

Beschermde 
cultuurhistorische 
landschappen

Beschermde stads- 
en dorpsgezichten

ZONERINGSKAART VOOR wAARDEVOL LANDSCHAp

Welke waardevolle landschappen worden beschermd (via afstandsregels) en welke niet?

• In dit landschap gaat de voorkeur naar de bescherming van waardevol agrarisch landschap.

• Impact op vastgesteld landschaps-atlasrelictzone.

• Impact op beschermd cultuurhistorisch landschap.

ZONERINGSKAART VOOR ERFGOED 

bouwsteen voor ZON

AGRIVOLTAÏCS

AFTOETSING ERFGOED

Binnen de opmaak van de evaluatiecriteria worden alle beschermingen in kaart gebracht en 
worden uitspraken gedaan over de impact van de infrastructuur op het erfgoed. Dat gebeurt in een 
geïntegreerd debat met experten. Volgende vragen worden hierbij geëvalueerd: ligt het erfgoed in de 
zonnecluster? kan het erfgoed deel uitmaken van het energielandschap? is er vanuit de zonnecluster 
zicht op het erfgoed? is er visuele hinder te verwachten op het erfgoed door de aanwezigheid van 
zonnepanelen ? heeft het erfgoed uitzicht op de zonnecluster? kijkt het erfgoed uitsluitend uit op de 
zonnecluster?

In deze oefening werd door het ontwerpteam geconcludeerd dat het erfgoed restrictieve beperkingen 
kan opleggen, zoals een verbod op agrivoltaïcs binnen kasteelmuren en in een zone van 50 meter rond 
de kasteelmuren mag de hoogte van de zonnepanelen de kasteelmuur niet overschrijden. 
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Beoordeling vergunningsaanvraag (na plan / visie) - WWIINNDD

2021-12-02

1) CRITERIA VOOR LANDSCHAPPELIJKE STRUCTUUR EN 
RELATIES

CASE 1: AANVRAAG 
BINNEN GEKOZEN 

GEBIED

CASE 2: AANVRAAG 
BUITEN GEKOZEN 

GEBIED
OPENHEID

1 cluster op 1 heuvelrug

10 km tot volgende cluster

Midden in 1 landschapseenheid

Significantiekader:
-3 = Aanzienlijk negatief
-2 = Negatief
-1 = Beperkt negatief

0 = Verwaarloosbaar
+1 = Beperkt positief
+2 = Positief
+3 = Aanzienlijk positief

Beoordeling vergunningsaanvraag (na plan / visie) - ZZOONN

2021-12-02

1) CRITERIA VOOR LANDSCHAPPELIJKE STRUCTUUR EN 
RELATIES

CASE 1: AANVRAAG 
BINNEN GEKOZEN 

GEBIED

CASE 2: AANVRAAG 
BUITEN GEKOZEN 

GEBIED
OPENHEID

Clusters op verschillende heuvelruggen

… km tot volgende cluster

Midden in 1 landschapseenheid

Significantiekader:
-3 = Aanzienlijk negatief
-2 = Negatief
-1 = Beperkt negatief

0 = Verwaarloosbaar
+1 = Beperkt positief
+2 = Positief
+3 = Aanzienlijk positief

Beoordeling vergunningsaanvraag (na plan / visie) - WWIINNDD

2021-12-02

1) CRITERIA VOOR LANDSCHAPPELIJKE STRUCTUUR EN 
RELATIES

CASE 1: AANVRAAG 
BINNEN GEKOZEN 

GEBIED

CASE 2: AANVRAAG 
BUITEN GEKOZEN 

GEBIED
SCHAAL

20-35 windturbines

Schaalkenmerken voor maximalisatie energetische productie

Significantiekader:
-3 = Aanzienlijk negatief
-2 = Negatief
-1 = Beperkt negatief

0 = Verwaarloosbaar
+1 = Beperkt positief
+2 = Positief
+3 = Aanzienlijk positief

Beoordeling vergunningsaanvraag (na plan / visie) - ZZOONN

2021-12-02

1) CRITERIA VOOR LANDSCHAPPELIJKE STRUCTUUR EN 
RELATIES

CASE 1: AANVRAAG 
BINNEN GEKOZEN 

GEBIED

CASE 2: AANVRAAG 
BUITEN GEKOZEN 

GEBIED
SCHAAL

Uitbreding op basis van schaal fruitpercelen

Clustering van … zonnepanelen

Schaalkenmerken voor maximalisatie energetische productie

Significantiekader:
-3 = Aanzienlijk negatief
-2 = Negatief
-1 = Beperkt negatief

0 = Verwaarloosbaar
+1 = Beperkt positief
+2 = Positief
+3 = Aanzienlijk positief

Beoordeling vergunningsaanvraag (na plan / visie) - WWIINNDD

2021-12-02

1) CRITERIA VOOR LANDSCHAPPELIJKE STRUCTUUR EN 
RELATIES

CASE 1: AANVRAAG 
BINNEN GEKOZEN 

GEBIED

CASE 2: AANVRAAG 
BUITEN GEKOZEN 

GEBIED
SAMENHANG

Samenhang met natuurlijke elementen (heuvelrug)

Aanwezige (lijn)infrastructuur niet verder benadrukken

Significantiekader:
-3 = Aanzienlijk negatief
-2 = Negatief
-1 = Beperkt negatief

0 = Verwaarloosbaar
+1 = Beperkt positief
+2 = Positief
+3 = Aanzienlijk positief

Beoordeling vergunningsaanvraag (na plan / visie) - ZZOONN

2021-12-02

1) CRITERIA VOOR LANDSCHAPPELIJKE STRUCTUUR EN 
RELATIES

CASE 1: AANVRAAG 
BINNEN GEKOZEN 

GEBIED

CASE 2: AANVRAAG 
BUITEN GEKOZEN 

GEBIED
SAMENHANG

Samenhang met natuurlijke elementen (heuvelrug)

Aanwezige (lijn)infrastructuur niet verder benadrukken

Significantiekader:
-3 = Aanzienlijk negatief
-2 = Negatief
-1 = Beperkt negatief

0 = Verwaarloosbaar
+1 = Beperkt positief
+2 = Positief
+3 = Aanzienlijk positief

Beoordeling vergunningsaanvraag (na plan / visie) - WWIINNDD

2021-12-02

1) CRITERIA VOOR LANDSCHAPPELIJKE STRUCTUUR EN 
RELATIES

CASE 1: AANVRAAG 
BINNEN GEKOZEN 

GEBIED

CASE 2: AANVRAAG 
BUITEN GEKOZEN 

GEBIED
OPSTELLING

Random opstelling (zwerm/wolk)

Significantiekader:
-3 = Aanzienlijk negatief
-2 = Negatief
-1 = Beperkt negatief

0 = Verwaarloosbaar
+1 = Beperkt positief
+2 = Positief
+3 = Aanzienlijk positief

Beoordeling vergunningsaanvraag (na plan / visie) - ZZOONN

2021-12-02

1) CRITERIA VOOR LANDSCHAPPELIJKE STRUCTUUR EN 
RELATIES

CASE 1: AANVRAAG 
BINNEN GEKOZEN 

GEBIED

CASE 2: AANVRAAG 
BUITEN GEKOZEN 

GEBIED
OPSTELLING

Rij-opstelling langs fruitbomen

Significantiekader:
-3 = Aanzienlijk negatief
-2 = Negatief
-1 = Beperkt negatief

0 = Verwaarloosbaar
+1 = Beperkt positief
+2 = Positief
+3 = Aanzienlijk positief

Beoordeling vergunningsaanvraag (na plan / visie) - WWIINNDD

2021-12-02

1) CRITERIA VOOR LANDSCHAPPELIJKE STRUCTUUR EN 
RELATIES

CASE 1: AANVRAAG 
BINNEN GEKOZEN 

GEBIED

CASE 2: AANVRAAG 
BUITEN GEKOZEN 

GEBIED
FUNCTIONALITEIT

Zo veel mogelijk op perceelsgrenzen van landbouwgebied

Vermijden van woonclusters

Betere functionaliteit door betere ontsluiting

Herkenbaarheid als wind-/energielandschap

Significantiekader:
-3 = Aanzienlijk negatief
-2 = Negatief
-1 = Beperkt negatief

0 = Verwaarloosbaar
+1 = Beperkt positief
+2 = Positief
+3 = Aanzienlijk positief

Beoordeling vergunningsaanvraag (na plan / visie) - ZZOONN

2021-12-02

1) CRITERIA VOOR LANDSCHAPPELIJKE STRUCTUUR EN 
RELATIES

CASE 1: AANVRAAG 
BINNEN GEKOZEN 

GEBIED

CASE 2: AANVRAAG 
BUITEN GEKOZEN 

GEBIED
FUNCTIONALITEIT

Zonnepanelen boven/naast fruitbomen

Vermijden van woonclusters

Betere functionaliteit door betere ontsluiting

Herkenbaarheid als zonne-/energielandschap

Significantiekader:
-3 = Aanzienlijk negatief
-2 = Negatief
-1 = Beperkt negatief

0 = Verwaarloosbaar
+1 = Beperkt positief
+2 = Positief
+3 = Aanzienlijk positief

Beoordeling vergunningsaanvraag (na plan / visie) - ZZOONN

2021-12-02

1) CRITERIA VOOR LANDSCHAPPELIJKE STRUCTUUR EN 
RELATIES

CASE 1: AANVRAAG 
BINNEN GEKOZEN 

GEBIED

CASE 2: AANVRAAG 
BUITEN GEKOZEN 

GEBIED
LANDSCHAPSVERSTERKING

Inhoudelijke versterking a.d.h.v. landschapskarakteristieken

Significantiekader:
-3 = Aanzienlijk negatief
-2 = Negatief
-1 = Beperkt negatief

0 = Verwaarloosbaar
+1 = Beperkt positief
+2 = Positief
+3 = Aanzienlijk positief

Beoordeling vergunningsaanvraag (na plan / visie) - WWIINNDD

2021-12-02

1) CRITERIA VOOR LANDSCHAPPELIJKE STRUCTUUR EN 
RELATIES

CASE 1: AANVRAAG 
BINNEN GEKOZEN 

GEBIED

CASE 2: AANVRAAG 
BUITEN GEKOZEN 

GEBIED
LANDSCHAPSVERSTERKING

Inhoudelijke versterking a.d.h.v. landschapskarakteristieken

Versterking door inrichten van instrument bv. omgevingsfonds

Significantiekader:
-3 = Aanzienlijk negatief
-2 = Negatief
-1 = Beperkt negatief

0 = Verwaarloosbaar
+1 = Beperkt positief
+2 = Positief
+3 = Aanzienlijk positief

Hierna volgt een voorbeeld van een MER-evaluatie van 2 locaties voor zon en wind. één locatie situeert 
zich telkens binnen het gekozen winningsgebied (voor zonne- en windenergie). De andere locatie is te 
vinden buiten de grenzen van het gekozen winningsgebied (voor zonne- en windenergie).
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Beoordeling vergunningsaanvraag (na plan / visie) - WWIINNDD

2021-12-02

2) CRITERIA VOOR ERFGOEDWAARDE EN ARCHEOLOGIE CASE 1: AANVRAAG 
BINNEN GEKOZEN 

GEBIED

CASE 2: AANVRAAG 
BUITEN GEKOZEN 

GEBIED
ZONERINGSKAART VOOR ERFGOED

Significantiekader:
-3 = Aanzienlijk negatief
-2 = Negatief
-1 = Beperkt negatief

0 = Verwaarloosbaar
+1 = Beperkt positief
+2 = Positief
+3 = Aanzienlijk positief

Beoordeling vergunningsaanvraag (na plan / visie) - ZZOONN

2021-12-02

2) CRITERIA VOOR ERFGOEDWAARDE EN ARCHEOLOGIE CASE 1: AANVRAAG 
BINNEN GEKOZEN 

GEBIED

CASE 2: AANVRAAG 
BUITEN GEKOZEN 

GEBIED
ZONERINGSKAART VOOR ERFGOED

Significantiekader:
-3 = Aanzienlijk negatief
-2 = Negatief
-1 = Beperkt negatief

0 = Verwaarloosbaar
+1 = Beperkt positief
+2 = Positief
+3 = Aanzienlijk positief

Beoordeling vergunningsaanvraag (na plan / visie) - WWIINNDD

2021-12-02

3) CRITERIA VOOR WAARDEVOL LANDSCHAP CASE 1: AANVRAAG 
BINNEN GEKOZEN 

GEBIED

CASE 2: AANVRAAG 
BUITEN GEKOZEN 

GEBIED
ZONERINGSKAART VOOR WAARDEVOL LANDSCHAP

Significantiekader:
-3 = Aanzienlijk negatief
-2 = Negatief
-1 = Beperkt negatief

0 = Verwaarloosbaar
+1 = Beperkt positief
+2 = Positief
+3 = Aanzienlijk positief

Beoordeling vergunningsaanvraag (na plan / visie) - ZZOONN

2021-12-02

3) CRITERIA VOOR WAARDEVOL LANDSCHAP CASE 1: AANVRAAG 
BINNEN GEKOZEN 

GEBIED

CASE 2: AANVRAAG 
BUITEN GEKOZEN 

GEBIED
ZONERINGSKAART VOOR WAARDEVOL LANDSCHAP

Significantiekader:
-3 = Aanzienlijk negatief
-2 = Negatief
-1 = Beperkt negatief

0 = Verwaarloosbaar
+1 = Beperkt positief
+2 = Positief
+3 = Aanzienlijk positief

Beoordeling vergunningsaanvraag (na plan / visie) - WWIINNDD

2021-12-02

4) CRITERIA VOOR PERCEPTIEVE KENMERKEN EN BELEVING CASE 1: AANVRAAG 
BINNEN GEKOZEN 

GEBIED

CASE 2: AANVRAAG 
BUITEN GEKOZEN 

GEBIED
ZONERINGSKAART VOOR BELEVING

Significantiekader:
-3 = Aanzienlijk negatief
-2 = Negatief
-1 = Beperkt negatief

0 = Verwaarloosbaar
+1 = Beperkt positief
+2 = Positief
+3 = Aanzienlijk positief

Beoordeling vergunningsaanvraag (na plan / visie) - ZZOONN

2021-12-02

4) CRITERIA VOOR PERCEPTIEVE KENMERKEN EN BELEVING CASE 1: AANVRAAG 
BINNEN GEKOZEN 

GEBIED

CASE 2: AANVRAAG 
BUITEN GEKOZEN 

GEBIED
ZONERINGSKAART VOOR BELEVING

Significantiekader:
-3 = Aanzienlijk negatief
-2 = Negatief
-1 = Beperkt negatief

0 = Verwaarloosbaar
+1 = Beperkt positief
+2 = Positief
+3 = Aanzienlijk positief

1.1.0.1 Criteria voor erfgoedwaarde en archeologie 

1.1.0.2 Criteria voor waardevol landschap

1.1.0.3 Criteria voor perceptie kenmerken en beleving

Als voorbeeld hebben we een beoordelings-
oefening uitgevoerd voor een fictieve 
evaluatie van een wind- en zonneproject.  
Case 1 is een aanvraag waarvan de projecten 
voor zon en wind vallen binnen de locatie 
van een gekozen energiewinningsgebied 
in de regionale energiestrategie. Case 2 
is een fictieve aanvraag van een wind- en 
zonneproject dat zich buiten een gekozen 
winningsgebied bevindt en dus niet wenselijk 
is volgens de regionale energiestrategie. In de 
tabel wegen we de effecten af in de discipline 
Landschap, Erfgoed en Archeologie van de 
milieueffectenrapportage, waarbij we gebruik 
maken van de opgestelde afwegingscriteria op 
maat van de case.  

we hebben de scores fictief opgemaakt met 
volgende redeneringen:

1. De factoren die de grootste impact 
hebben op de verschillen in score zijn 
samenhang, openheid, functionaliteit, 
landschaps-versterking en beleving. Die criteria 
hebben impact op hoe het wind- of zonneproject 
past in de energievisie en dus hoe het project de 
visie versterkt. 

2. De schaal van het project heeft een 
grotere impact op windprojecten dan op de 

evaluatie van zonneprojecten. De schaal van 
een windturbine in een gesloten en kleinschalig 
landschap, waar niet wordt gekozen voor een 
windwinningsgebied wordt dan ook meteen erg 
negatief gescoord. De schaal van agrivoltaïcs 
op datzelfde landschap heeft daar een mindere 
impact op.

3. De impact van erfgoedwaarde en 
waardevolle landschappen is nihil in de 
cases waar het wind- of zonneproject 
gelegen is in een winningsgebied binnen een 
gedragen en gevalideerde energiestrategie. 
Op dat moment quoteren we de impact 
als 0, omdat de verschillende actoren, 
administratieve beleidsdomeinen, lokale 
spelers samen tot de conclusie zijn gekomen 
dat dit winningsgebied bijdraagt tot nieuwe 
duurzame energielandschappen en dus niet 
door de bescherming  worden gelimiteerd. 
In projectaanvragen buiten die gezamenlijk 
gekozen winningsgebieden wordt uiteraard een 
negatieve score toegekend. 

4. De opstelling wordt niet hard beïnvloed 
door de locatie van het project. Uiteraard wel 
door de al dan niet ondersteuning van het 
energieconcept.
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1.2 MERENLANDSCHAP 
 Case Mol
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windbos, studie landschappelijke inpassing. Schema en visualisaties.

2

1

windturbines 3Mw windturbines 6Mw

windturbines 3 MW

SCENARIO SYNERGIE

(energetisch optimum)

2

1

windturbines  6 MW

ENERGIE ALS DRIJFVEER

(energetische  maximalisatie)

bouwsteen voor wIND

WINDBOS
in het samenhangend landschappelijke systeem:

BOS EN KANAALLANDSCHAP 
CASE - SPECIFIEK

OpENHEID 

• In dit landschap wordt gekozen voor één specifieke cluster windturbines in 2 verschillende 
bossen in het landschap, zodat die landschapseenheid wordt versterkt en de rest van het 
landschap gevrijwaard blijft. De beschermde natuurgebieden worden gevrijwaard. 

• In dit landschap gaat de voorkeur naar een tussenafstand van ca 10km tussen 2 geselecteerde 
bosclusters.

• In dit landschap gaat de voorkeur van positionering van windturbines binnen de grenzen van 
éénzelfde landschapseenheid, zodat er geen doorsnijding van het landschap optreedt.

• Indien een windturbine net buiten (maar aansluitend aan) één van de bossen wordt ontwikkeld, kan 
dit, op voorwaarde dat het bos errond wordt uitgebreid.

SCHAAL - wIND

• In het kleinere bos in het westen gaat de voorkeur naar een clustering van ca. 15 windturbines. 
Dat is een richtwaarde en die wordt mee bepaald door de geldende veiligheidsrestricties.

• In het kleinere westelijke bos gaat de voorkeur naar kleinere turbines met een vermogen van 
3 MW, aangezien ze zich dicht bij dorpen bevinden. De tiphoogte krijgt hier een beperking van 
maximaal 150m. 

• In het grotere bos in het oosten gaat de voorkeur naar een clustering van ca. 20 windturbines. 
Dat is een richtwaarde en die wordt mee bepaald door de geldende veiligheidsrestricties.

• In het grotere oostelijke bos gaat de voorkeur naar grotere turbines met een minimum vermogen 
van 6 MW. Hier wordt ingezet op de maximalisering van de energetische productie, aangezien het 
om een grootschalig landschap gaat.

Het bos en/kanaallandschap versterken 

We onderzoeken windbos als middel om de 
boscomplexen en/of het kanaallichaam te versterken. 
Er is een onderscheid tussen de boscomplexen in het 
oosten (Riebos, Waaltjesbos) van het studiegebied 
en de boscomplexen in het westen. In het oosten is de 
schaal van de boscomplexen een stuk groter en zijn 
de bossen omgeven door grootschalige industrie en 
bedrijventerreinen. In het westen grenzen de bossen 
aan enkele kleinschalige dorpen en kernen (Dessel, 
Donk, Achterbos, …) en het provinciaal groendomein 
Prinsenpark. 

We testen grote windturbines (6 MW) en kleinere 
windturbines (3MW) in een viewshed analyse. We 
concluderen in dat onderzoek dat door de schaal van de 
westelijke boscomplexen de impact van de tiphoogte 
nihil is door de schaal van het landschap. Windturbines 
van  6MW of meer kunnen dus in het landschap worden 
geïntegreerd.  

De inplanting van windturbines in de oostelijke boszone 
zorgt voor een inhoudelijk debat. Is de impact van de 
grote turbines niet te groot op de vele woonzones 
die het gebied rijk is? In het debat wordt geopperd 
dat de oostelijke turbines beter een maat kleiner zijn 
om zich in te schrijven in de kleinschaligere context. 
Viewshedanalyses tonen echter geen verschil in 
beleving tussen tiphoogtes van 100m ten opzichte van 
200 m.

We maken in het voorkeurscenario een onderscheid 
tussen de twee bossen: in het Westen kiezen we voor 
maximalisatie. In het oosten kiezen we voor synergie.  
Het geaccidenteerde merenlandschap krijgt daarbij 
de windwinningsgebieden, die als extra laag in de 
landschapsbeleving wordt aangevuld. 

Het ontwerpend onderzoek is een aftasting om het 
debat voor de winningsgebieden te inspireren. In dit 
scenario volgt het winningsgebied het landschapstype 
van de (overgebleven) ‘gemaakte’ boscomplexen. 

Doelstelling:
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windbos_Schema opstelling  in bos gebied windbos_Schema onderhoudswegen  in bos gebied 

WAARDEVOL LANDSCHAP

- Landschappelijk waardevol 
agrarisch gebied  
- Valleigebieden 
- Vallei- of brongebieden 
- Landschappelijk 
waardevolle gebieden 
- Agrarisch gebied met 
ecologisch belang 
- Zone met cultuurhistorische 
waarde 
(< Gewestplan) 

ERFGOED BESCHERMING 
 

ERFGOED 
 

ERFGOED 
 

Beschermd monument
Beschermd stads- of dorpsgezicht 
Beschermd landschap 
(CAI) zone 
Landschappelijk erfgoed - element 
Geinventariseerd erfgoed (park) 
Geinventariseerd erfgoed (boom) 
Geinventariseerd erfgoed (relict) 

SAMENHANG - wIND

• In dit landschap gaat de voorkeur naar samenhang met natuurlijke elementen (bossen). De 
turbines blijven binnen de landschapseenheid van het bos. Indien er een turbine wordt geplaatst 
buiten de perimeter van het bos, dan dient het bos uitgebreid te worden tot aan de windturbine.

• In dit landschap worden de aanwezige (lijn)infrastructuren niet verder benadrukt.

OpSTELLING - wIND

• In dit landschap gaat de voorkeur naar een opstelling volgens de aanplanting van de bomen. 
Waar bestaande openingen zijn, kunnen turbines worden geplaatst. Waar nood is aan meer 
streekeigen boomsoorten of minder naaldbomen kan gekozen worden om openingen te maken in 
het bos voor de turbines zodat spontane kieming of aanplanting van streekeigen soorten mogelijk 
wordt. 

FUNCTIONALITEIT - wIND

• In dit landschap verbetert de functionaliteit van het gebied door onderhoudswegen voor turbines 
ook in te zetten voor de toegankelijkheid (beheer, recreatie, ...) van het bos.

• In dit landschap gaat de voorkeur naar het vermijden van windturbines in woonclusters.

• Dit landschap wordt herkend als wind-/energielandschap.

LANDSCHApSVERSTERKING  - wIND

• Het landschap kan worden versterkt door variatie aan te brengen in boomsoorten en 
bosvegetatie. Dat kan bijvoorbeeld door doelgericht openingen in het bos (bij grote naaldbossen 
bijvoorbeeld) te realiseren waardoor variaties ontstaan in de zoom en mantel van de nieuwe 
bosranden. 

• Het plaatsten van windturbines kan ook leiden tot uitbreiding van het bosareaal.

AFTOETSING WAARDEVOL LANDSCHAP

• in deze case blijven we maximaal uit het afgebakende gebied ‘waardevol landschap’. Indien 
er echter wordt gekozen om de windwinningsgebieden uit te breiden - gecombineerd met een 
uitbreiding van het bosgebied - dan is het wel te verantworden om dat te doen in die gebieden.

AFTOETSING ERFGOED

• in dit landschap blijven we maximaal uit de beschermde cultuurhistorische landschappen 
en beschermde stads- en dorpsgezichten

• In dit landschap dient nog een screening te gebeuren van de beschermde monumenten die 
zijn gelegen in een perimeter van 2 km rond het afgebakende windwinningsgebied. Samen 
met erfgoedexperten dient per beschermd monument te worden afgewogen in hoeverre een 
windturbine een negatieve impact heeft. Tenzij anders gemotiveerd, wordt er uitgegaan van 
geen negatieve impact.

bouwsteen voor wIND

WINDBOS
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- sport / toeristisme /recratie  
-> energetisch optimum - natuurgebied -> energetisch minimum

- zandafgraving industrielandschap -> energetisch maximum 
- zandafgraving akkerlandschap -> energetisch maximum

1

Zonneveldwater _Scenario synergie Zonneveldwater _Scenario maximaal

1

bouwsteen voor ZON

ZONNEMEER
 in het samenhangend landschappelijke systeem:

MEREN 
KENMERKEND VOOR MEERENLANDSCHAP

OpENHEID - ZON

• In dit landschap gaat de voorkeur naar één cluster op elk van de aangeduide meren (en niet 
in de open ruimte).

• In dit landschap gaat de voorkeur naar een tussenafstand tussen de verschillende zonneclusers 
zoals die wordt gevormd door de meren. 

• Indien door zandafgraving nieuwe meren ontstaan, worden die ingenomen om extra zonnevelden 
te ontwikkelen.

• In dit landschap gaat de voorkeur naar een positie midden in éénzelfde landschapseenheid, 
zodat er geen doorsnijding van het landschap optreedt.

SCHAAL - ZON

• Op de oostelijke meren wordt ingezet op maximale energieproductie aangezien die meren 
weinig ecologische waarde hebben. Er is geen restrictie op de ingenomen oppervlakte t.o.v. het 
volledige meer.

• Op de westelijke meren wordt de schaal bepaald o.b.v. 2 parameters: 1) de oppervlakte van de 
zonnepanelen t.o.v. de totale oppervlakte van het meer en 2) de afstand tussen de zonnepanelen 
onderling, zodat er ruimte is voor een combinatie met recreatie en natuurwaarde (fauna, flora). Hier 
gaat de voorkeur naar een maximale inname van 10% van de totale oppervlakte van het 
meer.

Het merenlandschap verrijken

Het merenlandschap biedt een gevarieerd aanbod 
aan ecosysteemdiensten, landschapsbeleving, 
recreatie, afgraving/industrie, etc. Het ontwerpend 
onderzoek wordt hier ingezet om de beleving van 
het landschap te onderzoeken in relatie met keuzes 
tot maximale, synergetische of minimale inbreng van 
energie-infrastructuur. Het gevarieerd gebruik van de 
verschillende meren is ideaal om de energieambities 
daarop af te stellen. 

In de natuurgebieden integreren we landschapsbeleving 
en ‘floating PV’ op een minimale manier. Energiewinst is 
hier ondergeschikt aan de natuur, biodiversiteit, rust en 
concentratie, fauna en flora. De inrichting van ‘floating 
PV’ is niet technisch maar gaat samen met doorsteken, 
natte natuur, … en volgt de glooiing van het meer. 
Energie wordt beleefd. 

In de  recreatieve zones gaan we naar een synergie 
tussen energiewinst en recreatie. Energie kan hier 
worden ingezet om bepaalde recreatieve doelen te 
versterken. Zonne-energie kan fietspalen voorzien 
van stroom. ‘Floating PV’ zorgt voor de aandrijving van 
vlotten of kleine bootjes. 

In de grootschaligere zones (grove korrel) wordt 
de energiewinst grootschalig opgenomen in het 
landschap, zoals ‘zonnebergen’ op de brownfields 
of in het ‘industrieel bouwblok’. Vooral bij die laatste 
gaan we voor een maximale opwek en voorziening van 
infrastructuur. 

Over alle meren heen kan worden gezocht naar 
een fijnmazig verbonden netwerk van fiets- en 
wandelroutes. Veel van die routes zijn aanwezig maar 
kunnen nog beter worden verbonden. ‘Floating PV’ kan 
zorgen voor verbindingen over het water. 

Doelstelling:
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windbos, studie landschappelijke inpassing. Schema

Zonneveld water_ 
Referentie opstelling  

natuurgebied

Zonneveld water_ 
Referentie opstelling  recreatief 

landschap

Zonneveld water_ 
Referentie opstelling  

akkerlandschap

Zonneveld water_ 
Referentie opstelling industrieel 

landschap

verbetering van het netwerk van trage 
wegen tussen de meren

FUNCTIONALITEIT - ZON

• In dit landschap wordt gekozen voor drijvende fotovoltaïsche panelen op het wateroppervlak. De 
inplanting gebeurt met het oog op behoud van de functionaliteit van de meren (recreatie, 
natuurgebied, geen activiteit, ...) 

• In dit landschap gaat de voorkeur naar het vermijden van zonnepanelen in woonclusters.

• Dit landschap wordt herkend als zonne-/energielandschap, waar zonne-energie wordt 
geïntegreerd in het landschap en het landschap versterkt.

LANDSCHAPSVERSTERKING - ZON

• Het landschap wordt versterkt door het toevoegen van natte vegetatie tussen de zonnepanelen 
en door het aanplanten van oeverbegroeiing op de oevers van de meren.

• Rond de meren worden de heide- en loofbossenhabitas hersteld.

• In dit landschap gaat de voorkeur naar het verbinden van de drijvende zonnepanelen met 
trage netwerken, zodat de toegankelijkheid, recreatie en natuurbeleving van het landschap 
worden versterkt.

SAMENHANG - ZON

• In dit landschap gaat de voorkeur - voor zonnevelden op het water - naar samenhang met de 
activiteiten en de identiteit die wordt gekoppeld aan de meren. Bij recreatieve meren 
bijvoorbeeld, combineren we de panelen met drijvende toegankelijke kades om de recreatieve 
toegankelijkheid te vergroten. In natuurgebieden koppelen we de drijvende PV bijvoorbeeld  aan 
aquateelten, natte vegetaties en corridors op/over het water voor fauna en flora.  

OpSTELLING - ZON

• In dit landschap gaat de voorkeur naar een opstelling die de continuïteit met het landschap 
(meren) garandeert ..(dus niet altijd rechthoekig/vierkantig). In het industriele landschap kan 
gekozen worden voor een orthogonale en dus technische opstelling. Bij de overige opties passen 
we de opstelling aan, volgens de gewenste samenhang met de activiteiten op het meer. Bij de 
akkerlandschappen volgen we bijvoorbeeld de perceelsindeling van de omgeving. 

bouwsteen voor ZON

ZONNEMEER

 Energie in het vlaamse landschap — p. 32 p. 33
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1.3 KANAALLANDSCHAP S/M 
Case Dessel/Turnhout/Schoten

p. 35
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Sint-jozefSint-jozef

EksterheideEksterheide TurnhoutTurnhout

Achter StoktAchter StoktAbtsheideAbtsheide

BeerseBeerse

1

Industrieel bouwblok, studie landschappelijke inpassing. Schema

Industrieel bouwblok_erfgoed, studie landschappelijke inpassing. Visualisatie

Industrieel bouwblok_erfgoed, studie landschappelijke inpassing. Visualisatie

bouwsteen voor ZON

INDUSTRIEEL 
BOUWBLOK
in het samenhangend landschappelijke systeem:

KANAALLANDSCHAP ALS INDUSTRIËLE ERFGOED-AS 
KENMERKEND VOOR KANAAALLANDSCHAP S/M

OpENHEID - ZON

• In dit landschap worden de zonnepanelen gekoppeld aan de identiteit van het landschap, 
namelijk bestaande infrastructuur zoals het erfgoed en het kanaal, zodat de open ruimte in de rest 
van het landschap gevrijwaard blijft.

SCHAAL - ZON

• In dit landschap gaat de voorkeur naar een integratie van PV in het industrieel erfgoed langs het 
kanaal.  Fotovoltaïsche panelen nemen dus de schaal aan van de gevels, daken,… en het kanaal.

• In dit landschap gaat de voorkeur naar kleinschalige zonne-energie voor eigen gebruik en 
gebruik van de bedrijvigheid en recreatie langs het kanaal.

een kanaallandschap met een rijke diversiteit 
aan indrukken

De bouwsteen ‘industrieel bouwblok’ heeft de 
potentie om het DNA en de geschiedenis van het 
kanaallandschap in de verf te zetten. Het industrieel 
erfgoed is de vergane glorie van het kanaal en 
kan door de toevoeging van energie een revival 
krijgen. Energie kan de industrie verduurzamen 
(lokale opwek en verbruik), de recreatie uitbouwen 
(elektrische fietsen, laadhubs en waterboten), 
waterbedrijvigheid stimuleren (walstroom) en 
een verbindende ‘duurzame’ identiteit geven aan 
de waterkant. Bij het industrieel erfgoed gaan 
we op zoek naar innovatieve, zelfs experimentele 
toepassing van PV om en rond het erfgoed 
(gevelpanelen, vertical farming, serres tussen 
baksteengebouwen, groene gevels, kleinschalige 
windturbines, …). Op die manier wordt het kanaal 
een nieuwe educatieve en recreatieve hotspot 
voor duurzaam ruimtegebruik (ondernemen, 
recreatie, wonen,…). 

 

Door het identificeren van missing links in het 
fiets- en wandelnetwerk en die nadien ook uit te 
bouwen, wordt een fijnmazig verbonden netwerk 
van fiets- en wandelroutes gecreëerd. Door 
systematisch infrastructuur voor hernieuwbare 
energie toe te voegen aan de industriële sites krijgt 
de beleving van het kanaal een duurzaam karakter 
en wordt het industrieel erfgoed in zijn identiteit 
en herkenbaarheid versterkt. Door de ambitie op 
bepaalde locaties te maximaliseren kan er ook een 
educatieve functie rond duurzame energie worden 
toegevoegd. Op die manier werken we niet alleen 
op de beleving van het kanaallandschap maar 
wordt er ook een nieuwe educatief-recreatieve 
functie toegevoegd. In de collage op de volgende 
pagina verbeelden we zo’n educatieve hotspot die 
een stapsteen kan zijn in een nieuw, duurzaam en 
recreatief kanaallandschap.

Doelstelling:
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Industrieel bouwblok_erfgoed, kwalitatieve inwerking pV, Visualisatie

Industrieel bouwblok_recreatie. VisualisatieIndustrieel bouwblok_walstroom. Visualisatie

bouwsteen voor ZON

INDUSTRIEEL 
BOUWBLOK
SAMENHANG - ZON

• In dit landschap gaat de voorkeur naar samenhang met de bestaande (lijn)infrastructuur van 
het kanaal: het kanaal is de drager van innovatieve en duurzame hernieuwbare energiewinning.

• In dit landschap gaat de voorkeur naar samenhang met het industrieel erfgoed. De combinatie  
van erfgoed met energie vormt de nieuwe identiteit van de kanaalbeleving. 

• Hier hangt het opwekken van de energie en het lokaal verbruik samen in een gesloten grid.

OpSTELLING

• In dit landschap gaat de voorkeur naar een opstelling met hoge visuele kwaliteit: bijvoorbeld 
volledige gevel- en dakoppervlaktes. Geïntegreerde PV in glasgevels en dakpannen, innovatieve 
materialisaties, ...; 

FUNCTIONALITEIT

• In dit landschap gaat de voorkeur naar gebruik van de opgewekte zonne-energie door 
bedrijvigheid, op het water (bv. walstroom), voor recreatie-/energie landschapsbelevingsdoeleinden 
(bv. elektrische fietsen) en educatiedoeleinden (bv. informatieborden).

• Dit landschap wordt herkend als zonne-/energielandschap, waar zonne-energie wordt 
geïntegreerd in het landschap en het landschap versterkt.

LANDSCHApSVERSTERKING - ZON *

• Het toevoegen van fotovoltaïsche panelen en een lokaal netwerk van energieopwek en -verbruik  
versterkt de identiteti van het kanaallandschap 

• Het landschap kan versterkt worden door het inrichten van een instrument zoals een omgevingsfonds 
(zie verduidlijking pg 11).

*Meer doorgedreven onderzoeken naar de typische kenmerken van het landschap zoals een 
landschapskarakterisering of een landschapsbiografie kunnen een betere oriëntatie bieden voor 
de concrete invulling van landschapsversterkende maatregelen en voor de bestemming van het 
omgevingsfonds als instrument voor landschapsversterking.

p. 39

KANAALLANDSCHAp S/MCASE DESSEL/TURNHOUT/SCHOTEN



windbos, studie landschappelijke inpassing. Visualisatie

bouwsteen voor wIND

WINDBOS
in het samenhangend landschappelijke systeem:

DE BOSCOMPLEXEN EN BESCHERMDE NATUURLANDSCHAPPEN 
CASE - SPECIFIEK

OpENHEID - wIND

• In dit landschap wordt gekozen voor één specifieke cluster windturbines in één bos, zodat die 
landschapseenheid wordt versterkt en de rest van het landschap gevrijwaard blijft.

SCHAAL - wIND

• In het landschap gaat de voorkeur naar een clustering van ca. 15-20 windturbines. Dat zijn 
richtwaardes en die worden mee bepaald door de bestaande veiligheidsrestricties.

• In het landschap gaat de voorkeur naar de maximalisering van de energetische productie. De 
voorkeur gaat naar windturbines met een vermogen van 6 MW. Er gelden geen restricties voor 
de hoogte van de turbines.

SAMENHANG - wIND

• In dit landschap gaat de voorkeur naar een samenhang met natuurlijke elementen (bossen). 
De turbines blijven binnen de landschapseenheid van het bos. Indien er een turbine wordt geplaatst 
buiten de perimeter van het bos, dan dient het bos te worden uitgebreid tot aan de windturbine.

• Indien een windturbine net buiten (maar aansluitend aan) het bos wordt ontwikkeld, kan dit op 
voorwaarde dat het bos wordt uitgebreid.

• In dit landschap worden de aanwezige (lijn)infrastructuren niet verder benadrukt.

wind als verbindend element in gefragmenteerde 
natuurgebieden

In de natuurgebieden van de Blakheide 
(afwisselend boscomplexen, grasland, droge 
en natte heide, vennen, …) is windbos een goed 
concept om het gefragmenteerde gebied te 
verbinden. De positie van windturbines in de open 
gebieden tussen de bossen en aan de randen van 
de boscomplexen kan de eenheid van het groter 
gebied versterken. 

De keuze voor een windbos kan uitbreidingen of 
nieuwe bossen genereren door het bijvoorbeeld 
het aanplanten van hagen gekoppeld aan de 
bosstructuur. Zo wordt het areaal vergroot, de 
geslotenheid en de beleving van de bossen versterkt, 
maar toch met behoud van landbouwgronden. 

De keuze voor een windbos gaat ook samen met 
landschapsversterkende maatregelen voor de 
omgeving. De afgelopen jaren zijn er heel wat 
werken gebeurd in dit natuurdomein: er werden 
een aantal grotere open plekken gecreëerd 
waarvan enkele spontaan mogen evolueren naar 
bos (met inheemse boomsoorten zoals berk en 
zomereik). Op die locaties worden geen turbines 
geplaatst. Op 5 locaties ruimt het voormalige 
bos plaats voor heide. Daar is wel ruimte voor 
turbines. Het verbinden en toegankelijk maken van 
die turbines voor onderhoud kan de bestaande 
wandelnetwerken uitbreiden en verbinden.

In de Koloniën van Weldadigheid lijkt het ons ook 
mogelijk om het windlandschap door te trekken. 
Stedenbouwkundig kunnen de turbines ingeplant 
worden op het huidige orthogonale patroon van 
de perceelstructuur. 

Doelstelling:
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windbos, visualisatiewindbos, referentiebeeld  in bos gebied

OpSTELLING - wIND

• In dit landschap gaat de voorkeur naar een opstelling volgens de aanplanting van de bomen. 
Waar bestaande openingen zijn kunnen turbines worden geplaatst. Waar nood is aan meer 
streekeigen boomsoorten of minder naaldbomen kan worden gekozen  om openingen te maken in 
het bos voor de turbines zodat spontane kieming of aanplanting van streekeigen soorten mogelijk 
wordt. 

windbos_Schema opstelling  in bos gebied 

FUNCTIONALITEIT - wIND

• In dit landschap verbetert de functionaliteit van het gebied door onderhoudswegen voor turbines 
ook in te zetten voor de toegankelijkheid (beheer, recreatie, ...) van het bos.

• In dit landschap gaat de voorkeur naar het vermijden van windturbines in woonclusters.

• Dit landschap wordt herkend als wind-/energielandschap.

Lineaire beplanting, hagen en lineaire begroeing langs de 
perceelsgrenzen

LANDSCHApSVERSTERKING  - wIND

• Het landschap kan worden versterkt door het toevoegen van kleine landschapselementen die 
de bosstructuren met elkaar verbinden, zonder de landbouwgebieden in te nemen. Het 
versterken gebeurt door het toevoegen van perceelsrandbegroeiingen en lineaire aanplantingen 
aan de bosranden. 

• Het plaatsten van windturbines kan ook leiden tot uitbreiding van het bosareaal.

ERFGOED 
 

ERFGOED 
 

Beschermd monument
Beschermd stads- of dorpsgezicht 
Beschermd landschap 
(CAI) zone 
Landschappelijk erfgoed - element 
Geinventariseerd erfgoed (park) 
Geinventariseerd erfgoed (boom) 
Geinventariseerd erfgoed (relict) 

bouwsteen voor wIND

WINDBOS

ERFGOED BESCHERMING 
 

- Landschappelijk waardevol 
agrarisch gebied  
- Valleigebieden 
- Vallei- of brongebieden 
- Landschappelijk 
waardevolle gebieden 
- Agrarisch gebied met 
ecologisch belang 
- Zone met cultuurhistorische 
waarde 
(< Gewestplan) 

AFTOETSING WAARDEVOL LANDSCHAP

• in deze case blijven we grotendeels uit het afgebakende gebied ‘waardevol landschap’. 
alleen ter hoogte van de meest westelijke turbine, komen we in waardevol agrarisch gebied. 
Dat waardevol gebied geeft geen reden tot het schrappen van die turbine. 

• Indien er echter wordt gekozen om de windwinningsgebieden uit te breiden - gecombineerd 
met een uitbreiding van het bosgebied - dan is het ook te verantwoorden om dat te doen in het 
waardevol agrarisch landschap.

AFTOETSING ERFGOED

• in dit landschap zitten we met het windwinningslandschap op de rand van het beschermde 
landschap van de koloniën van weldadigheid.  In het gekozen scenario, blijven we met 
turbines weg uit de beschermde cultuurhistorische landschappen en beschermde stads- en 
dorpsgezichten. Maar een maatschappelijke debat rond ook de inname van de kolonie voor 
windwinning is volgens het ontwerpteam zeker aangewezen.

• In dit landschap dient nog een screening te gebeuren van de beschermde monumenten die 
zijn gelegen in een perimeter van 2 km rond het afgebakende windwinningsgebied. Samen 
met erfgoedexperten, dient per beschermd monument te worden afgewogen in hoeverre een 
windturbine een negatieve impact heeft. Tenzij anders gemotiveerd, wordt er uitgegaan van 
geen negatieve impact.

 Energie in het vlaamse landschap — p. 42 p. 43
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1.4 KANAALLANDSCHAP XXL 
Case Albertkanaal Herentals-Massenhoven

p. 45
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windturbine bestaand
windturbine nieuw

Kanaallandschap_beelden

referentievoorbeeld uit studie ‘beeldkwaliteitsplan windenergie in de wieringermeer - HNS’

bouwsteen voor wIND

WINDINFRASTRUCTUUR
in het samenhangend landschappelijke systeem:

KANAALLANDSCHAP 
KENMERKEND VOOR KANAALLANDSCHAP XXL

Duurzamere infrastructuurbundel

De insnijding van de infrastructurenbundel in het 
landschap is van dergelijke schaal dat het een 
eigen landschapsstructuur is geworden met eigen 
karakteristieken, vegetatie, fauna en flora, maar 
ook met specifieke grootschalige bebouwing, 
(industriële) activiteiten en watergerelateerde 
bedrijvigheid langs het kanaal.

De infrastructuurbundel versterken we door 
hem nog meer leesbaar/zichtbaar te maken 
in het landschap. Het toevoegen van propere 
energie, die lokaal in de bedrijventerreinen kan 
worden gebruikt, geeft de infrastructuurbundel 
ook een duurzaam karakter. Samen met andere 
flankerende maatregelen, zoals bvb. het ontharden 
van de grote betonvlaktes, creëren we een 

duurzame kanaallandschap. Door het versterken 
en verdensen van de (wind-)energie infrastructuur 
ter hoogte van de industriegebieden blijft de rest 
van de valleigebieden gespaard en kleinschalig.

In de industrieterreinen zetten we aanvullend 
ook in op het ‘industrieel bouwblok’ als 
energiebouwsteen - op de kaart rechts onder 
aangeduid met geel maar niet gedetailleerd 
onderzocht in ontwerpend onderzoek. Daken en 
gevels van gebouwen worden maximaal gebruikt 
en restgebieden worden (tijdelijk) ingezet als 
zonnevelden. Er kan ook proactief worden gezocht 
naar het herstructureren van de industrieterreinen 
volgens de noden van het landschap. 

Doelstelling:

OpENHEID - wIND

• In dit landschap wordt gekozen voor twee lineaire clusters windturbines langs de lineaire 
infrastructuren van het kanaal en de E313. Op die manier wordt het kanaallandschap 
geaccentueerd en wordt de identiteit van de sterk infrastructurele bundel verduurzaamd en 
versterkt. 

•  Ter hoogte van de valleien wordt de lijn van windturbines onderbroken om te zorgen voor 
meer continuïteit in het valleisysteem.

SCHAAL - wIND

• In het landschap gaat de voorkeur naar een clustering van zo veel mogelijk windturbines in 
het voorziene gebied.

• In het landschap gaat de voorkeur naar de maximalisering van de energetische productie. De 
voorkeur gaat naar windturbines met een vermogen van 6 MW.

SAMENHANG - wIND

• In dit landschap gaat de voorkeur naar samenhang met de aanwezige lijninfrastructuur 
(kanaal en E313).

OpSTELLING - wIND

• In dit landschap gaat de voorkeur naar een lijnopstelling langs het kanaal.

• Om rust in de opstelling te creeëren en een lijnbeleving te verzekeren, worden de turbines met een 
gelijke onderlinge afstand geplaatst en met een minimum aantal van 4 per lijnfragment. 

• In dit landschap gaat de voorkeur naar eenzelfde type windturbines.

• In dit landschap gaat de voorkeur naar windturbines met dezelfde rotatiesnelheid.
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windinfrastructuur_Referentiebeeld

windinfrastructuur en industrieel bouwblok_ de interventies zijn beperkt binnen de 
bundel van infrastructuren (Albertkanaal en E313)

ERFGOED BESCHERMING 
 

WAARDEVOL LANDSCHAP

- Landschappelijk waardevol 
agrarisch gebied  
- Valleigebieden 
- Vallei- of brongebieden 
- Landschappelijk 
waardevolle gebieden 
- Agrarisch gebied met 
ecologisch belang 
- Zone met cultuurhistorische 
waarde 
(< Gewestplan) 

AFTOETSING WAARDEVOL LANDSCHAP

• in deze case blijven we grotendeels uit het afgebakende gebied ‘waardevol landschap’. Alleen 
ter hoogte van Natuurgebied ‘Viersels Gebroekt’, waar de vallei de infrastructuurbundel 
oversteekt, komen we met 7 turbines in waardevol agrarisch gebied. Die 7 turbines zijn 
belangrijk voor het sluiten van de lijn en kunnen dus binnen de visie worden gerealiseerd. 

AFTOETSING ERFGOED

• in dit landschap blijven we met het gekozen windwinningslandschap buiten de beschermde 
cultuurhistorische landschappen en beschermde stads- en dorpsgezichten. 

• In dit landschap dient nog een screening te gebeuren van de beschermde monumenten die 
zijn gelegen in een perimeter van 2 km  rond het afgebakende windwinningsgebied. Samen 
met erfgoedexperten, dient per beschermd monument te worden afgewogen in hoeverre een 
windturbine een negatieve impact heeft. Tenzij anders gemotiveerd, wordt er uitgegaan van 
geen negatieve impact.ERFGOED 

 

ERFGOED 
 

Beschermd monument
Beschermd stads- of dorpsgezicht 
Beschermd landschap 
(CAI) zone 
Landschappelijk erfgoed - element 
Geinventariseerd erfgoed (park) 
Geinventariseerd erfgoed (boom) 
Geinventariseerd erfgoed (relict) 

bouwsteen voor wIND

WINDINFRASTRUCTUUR
FUNCTIONALITEIT - wIND

• In dit landschap blijft de functionaliteit van de industrie behouden.

• In dit landschap kan de aanwezige onderhoudsweg worden hergebruikt als onderhoudsweg 
voor de turbines.

• In dit landschap functioneert de windenergie als herkenningspunt van het kanaal en de E313.

LANDSCHApSVERSTERKING - wIND

• In dit landschap gaat de voorkeur naar het versterken van de identiteit van het kanaallandschap 
en het vrijwaren van het omgevende natuurlandschap van turbines.

• Het omgevende landschap kan bovendien worden versterkt door het inrichten van een 
instrument zoals een omgevingsfonds (zie verduidelijking pg11).
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begroeiing aan de perceelsgrenzen doorzichten naar het open landschap

Zonnemozaeïk en windinfrastructuur_Visualisatie

Nete vallei_beelden

Natuurgebied Natuurgebied 
‘Viersels ‘Viersels 
Gebroekt’Gebroekt’

Vallei van de Vallei van de 
Kleine NeteKleine Nete

FASE 1

FASE 1

Vallei van de Kleine NeteVallei van de Kleine Nete

E313E313

Albertkanaal
Albertkanaal

- kleine landschapsstructuren herstellen
- inzetten op landschapskamers van zonne- 
energie in combinatie met teelten

AlbertkanaalAlbertkanaal

FASE 2

FASE 2
- herstructureren van de industrieterreinen volgens 
de noden van het landschap
- ecologische waarde riviervalleien herstellen

OpENHEID - ZON

• In dit landschap gaat de voorkeur naar het open houden of creëren van doorzichten (vistas) 
naar het open landschap.

• In dit landschap gaat de voorkeur naar het creëren/versterken van landschapskamers.

• Alle energiebouwstenen worden geconcentreerd in het gebied tussen de twee infrastructuren 
(kanaal en E 313), zodat de rest van het landschap gevrijwaard blijft.

SCHAAL

• In dit landschap gaat de voorkeur naar een kleine schaal, die zorgt voor toegankelijkheid en 
die gelinkt is aan de schaal van de landschapskamers.

bouwsteen voor ZON

ZONNEMOZAÏEK 

in het samenhangend landschappelijke systeem:

KANAALLANDSCHAP 
CASE - SPECIFIEK

Afwisselende identiteiten van industrie en 
landschap versterken

In de infrastructuurbundel wisselen industrie-
terreinen zich af met open landschapscorridors. 
In de open landschapcorridors die de verbinding 
maken tussen de valleien, zetten we in op de 

bouwsteen ‘zonnemozaïek’. De graslanden en 
ruigten, moerassen en broekbossen worden 
afwisselend ingezet voor PV dat meervoudig kan 
worden gebruikt bij de andere ecosysteemdiensten. 

Doelstelling:

 Energie in het vlaamse landschap — p. 50 p. 51

KANAALLANDSCHAp xxLCASE ALbERTKANAAL HERENTALS-MASSENHOVEN



 - 

minimaal één energievrij perceel tussen twee zonnevelden verticale opstelling

Zonnemozaeïk en windinfrastructuur_Visualisatie

Zonnemozaeïk_ Schema versterking van de continuïteit van de valleien

SAMENHANG 

In dit landschap gaat de voorkeur naar samenhang met de landschapskamers.

OpSTELLING - ZON

• In dit landschap gaat de voorkeur naar een verticale opstelling, zodat het vee onder en tussen de 
zonnepanelen kan lopen (meervoudig ruimtegebruik).

• De opstelling van de panelen gebeurt dwars op de wegen om transversale zichten op het landschap 
te vrijwaren.

• In dit landschap wordt er minimaal één energievrij perceel  voorzien tussen twee zonnevelden.

• in dit landschap worden overal dezelfde types en opstellingen toegepast (uniformiteit)

FUNCTIONALITEIT - ZON

• In dit landschap blijft de landbouwfunctie (teelten) behouden of wordt die versterkt.

• Bij voorkeur gebeurt het onderhoud en beheer van de graslanden  door runderen/schapen.

• Dit landschap wordt herkend als zonne-/energielandschap.

bouwsteen voor ZON

ZONNEMOZAÏEK 

LANDSCHApSVERSTERKING - ZON

• In dit landschap gaat de voorkeur naar het versterken van het mozaïek- 
landschap typisch voor het valleisysteem.

• In het bijzonder

• aandacht aan de versterking van de perceelsrandbegroeiingen

• waar de kamer wordt begrensd door een bos, moet aandacht worden besteed aan de 
instandhouding van de overgangszones, zodat de ecologische gradiënt open weide-zoom-
mantel-bos wordt versterkt

• de oevers van de grachten moeten worden aangepast met een zachte helling. 

• In dit landschap gaat de voorkeur naar het doortrekken van de valleien over de infrastructuren 
heen zodat ze landschappelijke corridors voor fauna en flora vormen. 

 Energie in het vlaamse landschap — p. 52 p. 53

KANAALLANDSCHAp xxLCASE ALbERTKANAAL HERENTALS-MASSENHOVEN



1.5 STEENWEGLANDSCHAP 
Case As Leuven-Mechelen

p. 55

STEENwEGLANDSCHApCASE AS LEUVEN-MECHELEN



inverse aanpak 

energiebouwsteen als motor van 
de ruimtelijke ordening

windturbines  6 MW

ENERGIE ALS DRIJFVEER

(energetisch maximum)

STAP 1 
restricties gebouwen in rekening 
gebracht

STAP 2 
ruimte bevrijd van vrijstaande / 
lintbebouwing 

1

windakker_Studie landschappelijke inpassing_ Visualisatie

bouwsteen voor wIND

WINDAKKER
in het samenhangend landschappelijke systeem:

AKKERLANDSCHAP 
CASE-SPECIFIEK

Een herkenbaar agrilandschap 

We kiezen voor het zuidelijk open akkergebied om 
windturbines geconcentreerd te lokaliseren. Het gebied 
krijgt een aaneengesloten en leesbaar karakter en een 
nieuwe activiteit door de inplanting van windturbines. 
Een eerste ontwerpend onderzoek werd gedaan op 
het gebied, met uitsluiting van de restrictiezones voor 
geluid bij woongebouwen. Een tweede test houdt 
geen rekening met deze restricties en gaat uit van een 
scenario waarbij de energiebouwsteen ‘windakker’ 
de motor is van herlokalisatie van gebouwen (weg 
uit de open ruimte). We starten met de baanwinkels 

(‘verkeerde’ of vaak zonevreemde functies) en we 
proberen de huizen niet te schrappen.

De komst van de nieuwe landschapslaag zorgt ervoor 
dat de windmolens de aanjagers zullen worden van 
een ruimtelijke herstructurering waar de steenweg 
met aanhorige baanwinkels het open akkerlandschap 
doorkruist. Een mogelijk toekomstscenario is verbeeld 
in de visualisatie op de volgende bladzijde

We kiezen in dit scenario ook voor een energetisch 
optimum en dus voor windmolens van 6 MW.

Doelstelling:

OpENHEID - wIND

• In dit landschap gaat de voorkeur naar één cluster in het akkerlandschap, zodat de rest van het 
landschap gevrijwaard blijft. De openheid wordt gegarandeerd door het akkerlandschap.

• In een deel van het landschap wordt gestreefd naar maximale openheid, eventueel door het 
verwijderen van zonevreemde bebouwing (bv. baanwinkels). Het landschap wordt hier 
opengemaakt.

• In dit landschap gaat de voorkeur naar een tussenafstand tussen clusters afhankelijk van de 
grootte van de windturbines.

SCHAAL - wIND

• In dit landschap wordt er ingezet op de maximalisering van de energetische productie. De voorkeur 
gaat naar de grootste turbines op de markt en een cluster met zo veel mogelijk turbines.
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windakker_Referentiebeeld

ERFGOED BESCHERMING 
 

WAARDEVOL LANDSCHAP

- Landschappelijk waardevol 
agrarisch gebied  
- Valleigebieden 
- Vallei- of brongebieden 
- Landschappelijk 
waardevolle gebieden 
- Agrarisch gebied met 
ecologisch belang 
- Zone met cultuurhistorische 
waarde 
(< Gewestplan) 

AFTOETSING WAARDEVOL LANDSCHAP

• in deze case blijven we grotendeels uit het gebied ‘waardevol landschap’. 

AFTOETSING ERFGOED

• in dit landschap blijven we met het gekozen windwinningslandschap buiten de beschermde 
cultuurhistorische landschappen en beschermde stads- en dorpsgezichten. 

• In dit landschap dient nog een screening te gebeuren van de beschermde monumenten die 
zijn gelegen in een perimeter van 2 km  rond het afgebakende windwinningsgebied. Samen 
met erfgoedexperten, dient per beschermd monument te worden afgewogen in hoeverre een 
windturbine een negatieve impact heeft. Tenzij anders gemotiveerd, wordt er uitgegaan van 
geen negatieve impact.ERFGOED 

 

ERFGOED 
 

Beschermd monument
Beschermd stads- of dorpsgezicht 
Beschermd landschap 
(CAI) zone 
Landschappelijk erfgoed - element 
Geinventariseerd erfgoed (park) 
Geinventariseerd erfgoed (boom) 
Geinventariseerd erfgoed (relict) 

bouwsteen voor wIND

WINDAKKER
SAMENHANG - wIND

• In dit landschap gaat de voorkeur naar samenhang met de akkers als samenhangend 
landschappelijke systeem.

• In dit landschap worden de aanwezige (lijn)infrastructuren niet verder benadrukt.

OpSTELLING - wIND

• In dit landschap gaat de voorkeur naar een opstelling volgens het agrarisch patroon in het 
akkerland.

FUNCTIONALITEIT - wIND

• In dit landschap gaat de voorkeur naar het koppelen van de windturbines aan de 
landschappelijke kenmerken van de akkers.

• In dit landschap gaat de voorkeur naar het zo veel mogelijk positioneren van de windturbines en 
bijhorende onderhoudswegen op de perceelsgrenzen van de akkers, zodat het gebied zijn 
functie kan behouden. 

• In dit landschap verbetert de functionaliteit van het gebied door een betere ontsluiting voor 
voetgangers, fietsers, landbouwers,… via de aangelegde onderhoudsweg.

• Dit landschap wordt herkend als wind-/energielandschap.

LANDSCHApSVERSTERKING - wIND

• In dit landschap gaat de voorkeur naar het versterken van het open akkerlandschap door het 
reorganiseren/openmaken van het landschap (bevrijding van vrijstaande / lintbebouwing).

• Het landschap kan worden versterkt a.d.h.v. maatregelen  die de achteruitgang van de biodiversiteit als 
gevolg van schaalvergroting in de landbouw tegengaan. We denken aan perceelsrandbegroeiing, 
grachten, vernaturen tussen de landbouwpercelen, verhogen biodiversiteit, ..., 
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Energie landschapsbeleving_Clusters tussen de kernen

Energie landschapsbeleving_Studie landschappelijke inpassing_ Visualisatie

SAMENHANG - ZON

• In dit landschap gaat de voorkeur naar samenhang met de open ruimte tussen spoordorpen. 

• Het is met vooral van belang om de samenhang met de groene corridors in de valleien te 
versterken door middel van de landschapsbelevingparken.

OpSTELLING - ZON

• In dit landschap gaat de voorkeur naar een verticale opstelling, zodat het vee onder en tussen de 
zonnepanelen kan lopen (meervoudig ruimtegebruik).

• De opstelling van de panelen gebeurt dwars op de wegen om transversale zichten op het landschap 
te vrijwaren.

• In dit landschap wordt er minimaal één leeg perceel  voorzien tussen twee zonnevelden.

• in dit landschap worden overal dezelfde types en opstellingen toegepast (uniformiteit).

OpENHEID - ZON

• In dit landschap gaat de voorkeur naar verschillende clusters in en tussen de dorpen met het 
doel die bufferzone tussen de kernen open te houden.

SCHAAL - ZON

• In dit landschap gaat de voorkeur naar kleinschalige zonne-energie aangezien er rekening dient 
gehouden te worden met andere ecosysteemdiensten.

bouwsteen voor ZON

LANDSCHAPSBELEVINGSPARK
in het samenhangend landschappelijke systeem:

VALLEISTRUCTUUR  EN SPOORDORPEN 
CASE - SPECIFIEK

vrijwaren van bebouwing langs open gebieden 

Het inzetten van de bouwsteen landschapsbelevings-
park draait in deze case rond een dubbel doel: aan 
de ene kant is het belangrijk om de steenwegen in 
de valleien te vrijwaren van bebouwing en anderzijds 
willen we de open ruimte toegankelijk maken voor de 
dorpbewoners en nieuwe (recreatieve, educatieve, 
...) functies geven aan die open ruimte. Op die manier 
creëren we groene longen voor de spoordorpen langs 
bestaande blauwe structuren. 

In de valleien wordt de bebouwing en inrichting 
langs de steenwegen gescreend. Op strategische 
locaties - waar de steenweg bijvoorbeeld bosgebied 
doorkruist of biodiverse valleigebieden doorsnijdt, kan 
worden gekozen om bebouwde of verharde ruimte te 

transformeren naar landschapsbelevingsparken. Op die 
strategische locaties kiezen we om energie te gebruiken 
als interventies om verbindende water- en bosstructuren 
te creeëren. Infrastructuur, verharding of zonevreemde 
baanwinkels worden op die strategische plekken 
geherlokaliseerd en de ontstane open ruimte wordt 
ingericht met een educatief landschapsbelevingspark 
(zie collagebeeld). De panelen worden opgesteld op 
een manier waarbij meervoudig ruimtegebruik mogelijk 
blijft, doorzichten gevrijwaard blijven en de streekeigen 
biodiversiteit wordt versterkt. In graslanden kan het vee 
tussen de panelen lopen, zonder ze te beschadigen. In 
akkerlanden worden ze geplaatst in de hoogte, zodat 
bewerking door machines niet wordt gehinderd.

Doelstelling:

 Energie in het vlaamse landschap — p. 60 p. 61

STEENwEGLANDSCHApCASE AS LEUVEN-MECHELEN



 

parkeerhavens, Zonnespoor, Energie landschapbelevingspark_ Referentiebeelden

ruimte voor water

Energie landschapsbeleving_Studie landschappelijke inpassing_ Visualisatie_ beelden

vochtig bos langs de beek

FUNCTIONALITEIT

• Dit landschap wordt herkend als zonne-/energielandschap, waar zonne-energie wordt 
geïntegreerd in het landschap en het landschap versterkt.

• In dit landschap verbetert de functionaliteit van het gebied door een betere ontsluiting voor 
voetgangers, fietsers, landbouwers,… 

LANDSCHApSVERSTERKING ZON

• Dit landschap wordt versterkt door het garanderen van de continuïteit van de valleien en het 
creëren van meer ruimte voor water en nattere biotopen (bv. wetlandvegetaties).

bouwsteen voor ZON

LANDSCHAPSBELEVINGSPARK

 Energie in het vlaamse landschap — p. 62 p. 63
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1.6 STADSRAND  
Case Tienen

p. 65

STADSRAND CASE TIENEN



OpENHEID - wIND

• In dit landschap wordt gekozen voor lijnen met windturbines op elke heuvelrug in het 
landschap, zodat die landschapseenheid wordt versterkt en de rest van het landschap (valleien) 
gevrijwaard blijft.

• In dit landschap gaat de voorkeur naar een natuurlijke tussenafstand tussen de lijnen op 
basis van de heuvelruggen. 

• In dit landschap gaat de voorkeur naar een positie midden in éénzelfde landschapseenheid, 
zodat er geen doorsnijding van het landschap optreedt.

windheuvel - referentiebeeld

SCHAAL - wIND

• In dit landschap gaat de voorkeur naar minimum 5 windturbines per heuvelrug.

• In dit landschap gaat de voorkeur naar windturbines met een vermogen van 6 MW. Er wordt 
ingezet op de maximalisering van de energetische productie, aangezien het om een grootschalig 
landschap gaat.

bouwsteen voor wIND

WINDHEUVEL 

in het samenhangend landschappelijke systeem:

TIENEN TUSSEN OPEN (AKKER)HEUVELS 
CASE-SPECIFIEK

wind op de open (akker)-heuvels

Door windturbines lineair te positioneren op de 
heuvels nabij de stad Tienen, wordt de topografie 
van de heuvelruggen benadrukt. Op die manier 
worden de golven in het landschap ook leesbaarder 
en beleefbaar. 

Doelstelling:
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SAMENHANG wIND

• In dit landschap gaat de voorkeur naar samenhang met natuurlijke elementen (heuvelruggen).

OpSTELLING wIND

• In dit landschap gaat de voorkeur naar een lijnopstelling op de heuvelruggen.

• Om rust in de opstelling te creeëren en een lijnbeleving te verzekeren, worden de turbines op een 
gelijke onderlinge afstand geplaatst.

• In dit landschap gaat de voorkeur naar eenzelfde type windturbines.

• In dit landschap gaat de voorkeur naar windturbines met dezelfde rotatiesnelheid.

referentievoorbeeld uit studie ‘beeldkwaliteitsplan windenergie in de wieringermeer - HNS’

FUNCTIONALITEIT - wIND

• In dit landschap gaat de voorkeur naar het zo veel mogelijk positioneren van de windturbines en 
bijhorende onderhoudswegen op de perceelsgrenzen, zodat het gebied zijn landbouwfunctie kan 
behouden. 

• In dit landschap gaat de voorkeur naar het vermijden van windturbines in woonclusters.

• Dit landschap wordt herkend als wind-/energielandschap.

LANDSCHApSVERSTERKING - wIND

• Het landschap wordt versterkt door het accentueren van de identiteit, zichtbaarheid en 
beleving van de heuvels.

• Het landschap kan versterkt worden door het inrichten van een instrument zoals een 
omgevingsfonds (zie verduidlijking pg 11).

ERFGOED BESCHERMING 
 

WAARDEVOL LANDSCHAP

- Landschappelijk waardevol 
agrarisch gebied  
- Valleigebieden 
- Vallei- of brongebieden 
- Landschappelijk 
waardevolle gebieden 
- Agrarisch gebied met 
ecologisch belang 
- Zone met cultuurhistorische 
waarde 
(< Gewestplan) 

AFTOETSING WAARDEVOL LANDSCHAP

• in deze case blijven we niet uit het afgebakende gebied ‘waardevol landschap’. 

AFTOETSING ERFGOED

• in dit landschap blijven we met het gekozen windwinningslandschap buiten de beschermde cultuurhistorische 
landschappen en beschermde stads- en dorpsgezichten. 

• In dit landschap dient nog een screening te gebeuren van de beschermde monumenten die zijn gelegen in 
een perimeter van 2 km rond het afgebakende windwinningsgebied. Samen met erfgoedexperten, dient per 
beschermd monument te worden afgewogen in hoeverre een windturbine een negatieve impact heeft. Tenzij 
anders gemotiveerd, wordt er uitgegaan van geen negatieve impact.

ERFGOED 
 

ERFGOED 
 

Beschermd monument
Beschermd stads- of dorpsgezicht 
Beschermd landschap 
(CAI) zone 
Landschappelijk erfgoed - element 
Geinventariseerd erfgoed (park) 
Geinventariseerd erfgoed (boom) 
Geinventariseerd erfgoed (relict) 

bouwsteen voor wIND

WINDHEUVEL
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OpENHEID - wIND

• In dit landschap wordt ervoor gekozen om vista’s op het landschap te begeleiden met een lijn 
windturbines.

Kleinschalige windenergie_Studie landschappelijke inpassing_
Visualisatie

SCHAAL - wIND

• In dit landschap gaat de voorkeur naar turbines op microschaal.

• In dit landschap wordt geen specifieke tussenafstand opgelegd. Dat dient lokaal onderzocht te 
worden.

• In dit landschap gaat de voorkeur naar lijnen van minimum 5 turbines.

SAMENHANG wIND

• In dit landschap gaat de voorkeur naar samenhang met de landschapskamers.

• In dit landschap gaat de voorkeur daarnaast ook naar samenhang met aanwezige (lijn)
infrastructuur in het landschap, zoals de Ijzerenweg en de aanwezige erfgoedelementen.

OpSTELLING wIND

• In dit landschap gaat de voorkeur naar een lijnopstelling tangentiaal op de Ijzerenweg.

• Om rust in de opstelling te creeëren en een lijnbeleving te verzekeren, worden de turbines geplaatst 
met een gelijke onderlinge afstand en zijn ze vanhetzelfde type.

referentievoorbeeld uit studie ‘beeldkwaliteitsplan windenergie in de wieringermeer - HNS’

bouwsteen voor wIND

KLEINSCHALIGE 
WINDENERGIE
in het samenhangend landschappelijke systeem:

Tienen vanaf de IJzerenweg 
CASE-SPECIFIEK

Een verbindende ijzerenweg 

De Ijzerenweg is een ideale ruggengraat voor de 
stad om het centrum met het open landschap 
te verbinden. Een groene structuur van 
klimaatbomen kan de Ijzerenweg leesbaar maken 
en ervoor zorgen dat het water in de stad meer kan 
worden vastgehouden. Tegelijkertijd zetten we 
kleinschalige windturbines in tussen de industriële 

percelen om de leesbaarheid van de zachte 
netwerken te vergroten en om de erfgoedparels 
visueel te verbinden met de Ijzerenweg. Groen 
en energie worden ingezet om de relaties tussen 
erfgoed, recreatie en zachte netwerken te 
versterken. 

Doelstelling:
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Studie landschappelijke inpassing. Visualisaties

FUNCTIONALITEIT - wIND

• In dit landschap gaat de voorkeur naar connectie met het aanwezige erfgoed en de trage 
netwerken (bv.Ijzerenweg).

• In dit landschap gaat de voorkeur naar het zo veel mogelijk positioneren van de windturbines en 
bijhorende onderhoudswegen op de perceelsgrenzen. 

• In dit landschap wordt de kleinschalige windenergie niet gekoppeld aan de landbouw.

LANDSCHApSVERSTERKING - wIND

• In dit landschap gaat de voorkeur naar het vergroten van de leesbaarheid van het gebied. 

• Het landschap wordt versterkt door het verbeteren van de transversale verbindingen.

• Het landschap wordt versterkt door het definiëren van landschapskamers d.m.v. 
groeningrepen.

bouwsteen voor wIND

KLEINSCHALIGE 
WINDENERGIE

p. 73
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Industrieel bouwblok_ Schema_ de industriële blokken zijn 
ingekaderd in kamers in het landschap

OpENHEID - ZON

• In dit landschap gaat de voorkeur naar het creëren van doorzichten (vistas) naar het open 
landschap.

• In dit landschap gaat de voorkeur naar het creëren van landschapskamers.

SCHAAL - ZON

• In dit landschap gaat de voorkeur naar een schaal die past bij de infrastructuur op het 
industrieel bouwblok (bv. gevels, daken, restpercelen).

SAMENHANG ZON

• In dit landschap gaat de voorkeur naar samenhang met de landschapskamers.

• In dit landschap gaat de voorkeur daarnaast naar samenhang met aanwezige infrastructuur 
in het industrieel bouwblok (bv. gevels, daken, restpercelen).

OpSTELLING ZON

• In dit landschap gaat de voorkeur naar een opstelling in geometrisch patroon (ter versterking 
van de compacte landschapskamer).

• In dit landschap gaat de voorkeur naar een opstelling die past bij de aanwezige infrastructuur 
(bv. gevels, daken, restpercelen).

FUNCTIONALITEIT - ZON

• In dit landschap gaat de voorkeur naar het koppelen van de zonne-energie aan de aanwezige 
industrie.

LANDSCHApSVERSTERKING  - ZON

• in dit landschap wordt het landschap versterkt door de aanplant van lineaire groenstructuren 
(bomen en struiken) op de grens van de industriële percelen (landschapskamers).

• De nieuwe groenstructuren versterken de Jizerenweg als groene ecologische verbinder en zijn 
dwarsverbindingen in de stad.

bouwsteen voor ZON

INDUSTRIEEL BOUWBLOK
in het samenhangend landschappelijke systeem:

 TIENEN VANAF DE IJZERENWEG 
CASE - SPECIFIEK

Een groene ijzerenweg 

De bedrijventerreinen worden ingebed in groene 
kamers en worden deel van het systeem dat de 
verbinding maakt tussen stad en open landschap.  

Binnen de bedrijventerreinen wordt maximaal 
ingezet op de winst van hernieuwbare energie. Op 
die manier kan de hernieuwbare energie meteen 
ook lokaal worden ingezet.

Doelstelling:

 Energie in het vlaamse landschap — p. 74 p. 75
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1.7 POLDERLANDSCHAP  
Case Kustpolders



nieuwe dreven

Schema’s windakker kust

windakker_Referentiebeeld

bouwsteen voor wIND

WINDAKKER
in het samenhangend landschappelijke systeem:

OPEN GRAS- EN AKKERLANDSCHAPPEN  
KENMERKEND VOOR POLDERLANDSCHAP

OpENHEID

• In dit landschap wordt gekozen voor clusters van windturbines in de lijn achter de 
kustbebouwing. Er wordt een zone afgebakend binnen een afstand tussen 2 en 5 km van de 
kustlijn waarbinnen de clusters zich moeten oprichten. 

• Op die manier blijft de rest van het landschap (het hinterland  met duinengordel en de verder 
liggende polders) gevrijwaard. In dit landschap gaat de voorkeur naar een tussenafstand 
afhankelijk van de grootte van de windturbines.

SCHAAL

• In dit landschap gaat de voorkeur naar clusters van minimaal 15 windturbines,  
afhankelijk van de restricties in de zone. In de strook tussen kust bebouwing en polder gaat 
de voorkeur naar windturbines met een vermogen van minimum 3 MW. 

SAMENHANG-wIND

• In dit landschap gaat de voorkeur naar samenhang met de bestaande kustlijn.

• Ter hoogte van de stad Oostende gaat de voorkeur naar samenhang met de groenbuffer rondom 
de stad.

• In dit landschap gaat de voorkeur bewust niet naar samenhang met de E40.

windlandschap aan de kust 

De bouwsteen windakker biedt mogelijkheden om 
te kiezen voor een energetisch maximum in een 
geconcentreerde zone: de kuststrook wordt zo 
als landschappelijk geheel duidelijk afgebakend 
en wordt een herkenbaar windwinningsgebied. 
Daaraan toegevoegd integreren we 
windinfrastructuur langs het Boudewijnkanaal en 
waarderen we de Moeren op als energielandschap 
van de toekomst, beiden met een maximale 
energie-ambitie en dus windturbines van 6MW.

Het realiseren van een windwinningsgebied 
in de rand van de polders net achter de 
verstedelijkte rand geeft een duidelijke prioriteit 
aan landbouw en natuur als bestemming van de 
polders. Het plaatsten van windturbines vermijdt 
nieuwe landinname voor woningen, campings, 
vakantieverblijven en kan een stimulans zijn om 
verkeerd geplaatste woningen te herlokaliseren. 
Voor de windakker langs de kust/polder-grens 
kiezen we voor een energetisch optimum met 
windturines van 3MW.

Doelstelling:

p. 79
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bouwsteen voor wIND

WINDAKKER

OpSTELLING 

• In dit landschap gaat de voorkeur naar een opstelling in een wolk in de zone tussen kust en 
polder.

• In dit landschap gaat de voorkeur naar eenzelfde type windturbines.

• In dit landschap gaat de voorkeur naar windturbines met dezelfde rotatiesnelheid.

FUNCTIONALITEIT-wIND

• In dit landschap gaat de voorkeur naar het zo veel mogelijk positioneren van de windturbines en 
bijhorende onderhoudswegen op de perceelsgrenzen, zodat het gebied zijn landbouwfunctie 
kan behouden.

• In dit landschap gaat de voorkeur naar het vermijden van windturbines binnen woonclusters.

• In dit landschap verbetert de functionaliteit van het gebied door een betere ontsluiting voor 
voetgangers, fietsers, landbouwers,… via de aangelegde onderhoudsweg.

• Dit landschap wordt herkend als wind-/energielandschap.

LANDSCHApSVERSTERKING - wIND *

• In de zone tussen kust en polder kan het landschap worden versterkt door het oorspronkelijk 
krekenlandschap te herstellen, de perceelsranden te vergroenen en in te zetten op de 
vernatting van de landbouwgronden.

• Het landschap kan versterkt worden door het inrichten van een instrument zoals een omgevings-
fonds.

*Meer doorgedreven onderzoeken naar de typische kenmerken van het landschap zoals een 
landschapskarakterisering of een landschapsbiografie kunnen een betere oriëntatie bieden voor 
de concrete invulling van landschapsversterkende maatregelen en voor de bestemming van het 
omgevingsfonds als instrument voor landschapsversterking.

p. 81
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bouwsteen voor wIND

WINDAKKER
in het samenhangend landschappelijke systeem:

MOEREN 
CASE - SPECIFIEK

OpENHEID

• In dit landschap wordt gekozen voor één cluster met windturbines in het Moerenlandschap.  
De motivatie voor deze transformatie ligt in de historische bestemming van de Moeren als 
ontginningsgebied en ‘gemaakt’ (drooggelegd) landschap waarbij de windmolens doorheen de 
geschiedenis altijd in het horizonprofiel aanwezig waren. De windturbines brengen in dit landschap 
terug de eenheid die er vroeger was. 

• In dit landschap gaat de voorkeur naar een positionering in éénzelfde landschapseenheid, zodat 
de eigenheid en specifieke karakteristieken, die de Moeren bijzonder maken binnen de polders, 
gevrijwaard en versterkt worden. 

• In dit landschap gaat de voorkeur naar een tussenafstand die afgestemd is op de structuur en 
de perceleringsgrenzen van de Moeren.  

SCHAAL

• In dit landschap gaat de voorkeur naar een cluster met minimum 15 windturbines.

• In dit landschap gaat de voorkeur naar windturbines met een vermogen van 6 MW.

SAMENHANG

• In dit landschap wordt de samenhang gezocht met de typische percelering en het 
grachtensysteem van de Moeren.

OpSTELLING

• In dit landschap gaat de voorkeur naar een orthogonale opstelling in de akkers volgens de 
huige landschapsstructuur.

• In dit landschap gaat de voorkeur naar eenzelfde type windturbines.

• In dit landschap gaat de voorkeur naar windturbines met dezelfde rotatiesnelheid.

FUNCTIONALITEIT

• In dit landschap gaat de voorkeur naar het zo veel mogelijk positioneren van de windturbines 
en bijhorende onderhoudswegen op de huidige orthogonale percelenstructuur, zodat het 
gebied zijn landbouwfunctie kan behouden.

LANDSCHApSVERSTERKING *

• Het landschap kan versterkt worden door de historische verankering van het gemaakte landschap 
op een educatieve manier te koppelen aan de nieuwe energieinrichtingen. Eventueel herstel van 
molens, dijken, grachten, …

• Het landschap kan versterkt worden door het inrichten van een instrument zoals een omgevings-
fonds.

windlandschap aan de kust 

De bouwsteen windakker biedt mogelijkheden om 
te kiezen voor een energetisch maximum in een 
geconcentreerde zone: de kuststrook wordt zo 
als landschappelijk geheel duidelijk afgebakend 
en wordt een herkenbaar windwinningsgebied. 
Daaraan toegevoegd integreren we 
windinfrastructuur langs het Boudewijnkanaal en 
waarderen we de Moeren op als energielandschap 
van de toekomst, beiden met een maximale 
energie-ambitie en dus windturbines van 6MW.

Het realiseren van een windwinningsgebied 
in de rand van de polders net achter de 
verstedelijkte rand geeft een duidelijke prioriteit 
aan landbouw en natuur als bestemming van de 
polders. Het plaatsten van windturbines vermijdt 
nieuwe landinname voor woningen, campings, 
vakantieverblijven en kan een stimulans zijn om 
verkeerd geplaatste woningen te herlokaliseren. 
Voor de windakker langs de kust/polder-grens 
kiezen we voor een energetisch optimum met 
windturines van 3MW.

Doelstelling:

*Meer doorgedreven onderzoeken naar de typische kenmerken van het landschap zoals een 
landschapskarakterisering of een landschapsbiografie kunnen een betere oriëntatie bieden voor 
de concrete invulling van landschapsversterkende maatregelen en voor de bestemming van het 
omgevingsfonds als instrument voor landschapsversterking.
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windturbines boudewijnkanaal

Referentievoorbeeld uit studie ‘beeldkwaliteitsplan windenergie in de wieringermeer_HNS

bouwsteen voor wIND

WINDINFRASTRUCTUUR
in het samenhangend landschappelijke systeem:

INFRASTRUCTUURLANDSCHAP -BOUDEWIJNKANAAL 
CASE - SPECIFIEK

Duurzamere kanaalindustrie

De insnijding van het Boudewijnkanaal in het 
landschap is van dergelijke schaal dat het een 
eigen landschapsstructuur is geworden met eigen 
karakteristieken, vegetatie, fauna en flora, maar ook 
met specifieke grootschalige bebouwing, (industriële) 
activiteiten en watergerelateerde bedrijvigheid langs 
het kanaal. We maken het kanaal nog meer zichtbaar en 
leesbaar in het landschap. 

Het toevoegen van propere energie, die lokaal in de 
bedrijventerreinen kan worden gebruikt, geeft het 
kanaal ook een duurzaam karakter. Samen met andere 
flankerende maatregelen, zoals bvb. het ontharden 
van de grote betonvlaktes, creëren we een duurzamer 
kanaallandschap. We kiezen voor een scenario met 
energetisch maximum en zetten in op windturbines van 
6 MW.

Doelstelling:

OpENHEID – wIND

WINDINFRASTRUCTUUR (KANAAL ZEEBRUGGE)
• In dit landschap wordt gekozen om de clustering van windturbines te koppelen aan het kanaal 

en aan de havenindustrieblokken in het landschap. Op die manier worden die landschapseenheden 
versterkt. Het innemen van het havengebied voor windturbines vrijwaart ook het omgevende 
landschap van de open polders.

• In dit landschap gaat de voorkeur naar clustering in éénzelfde landschapseenheid, (bijvoorbeeld: 
kanaalgebied en havengebied) zodat er geen doorsnijding van andere landschapssystemen 
optreedt.

• In dit landschap zijn er geen beperkingen in  tussenafstanden tussen turbines.

SCHAAL-wIND

• In dit landschap gaat de voorkeur naar een lijncluster met minimum 15 windturbines.

• In dit landschap gaat de voorkeur naar grootschalige windturbines met een vermogen van 6 MW. 
Er wordt ingezet op de maximaliseringe van de energetische productie, aangezien het om een 
grootschalig landschap gaat.

SAMENHANG-wIND

• In dit landschap gaat de voorkeur naar samenhang met de aanwezige (lijn)infrastructuur in 
het landschap: het kanaal.

FUNCTIONALITEIT-wIND

• In dit landschap wordt een onmiddellijke link gezocht tussen hernieuwbare energiewinst en direct 
lokaal verbruik in de havenactiviteiten: een maximaal lokaal circulaire energieorganisatie.

LANDSCHApSVERSTERKING - wIND

• Het landschap kan worden versterkt door de leesbaarheid van de havenactiviteiten te 
benadrukken. 

• Het landschap kan worden versterkt door bijhorend in te zetten op een verbetering van de 
biodiversiteit, toegankelijkheid, … in het havengebied. 

• Het landschap kan worden versterkt door het inrichten van een instrument zoals een 
omgevingsfonds (zie verduidlijking pg 11) voor de natuurgebieden in het havengebied.

OpSTELLING – wIND

• In dit landschap gaat de voorkeur naar een lijnopstelling parallel met het kanaal aan de twee 
zijden van het kanaal en een zwermopstelling in het havengebied.

• In dit landschap gaat de voorkeur naar een gelijke afstand tussen de turbines,  zonder 
verspringingen en binnen eenzelfde lijnfragment. Er wordt voldoende afstand voorzien 
tussen 2 lijnfragmenten.

• In dit landschap gaat de voorkeur naar eenzelfde type windturbines.

• In dit landschap gaat de voorkeur naar windturbines met dezelfde rotatiesnelheid.
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WAARDEVOLLANDSCHAP

- Landschappelijk 
waardevol agrarisch 
gebied  
- Valleigebiede 
- Vallei- of brongebieden 
- Landschappelijk 
waardevolle gebieden 
- Agrarisch gebied met 
ecologisch belang 
- Zone met 
cultuurhistorische waarde 
(< Gewestplan) 

ERFGOED 
 

Criteria voor erfgoedwaarde en archeologie 

AFTOETSING ERFGOED

• In dit landschap blijven we met het windwinningslandschap maximaal buiten de 
beschermde cultuurhistorische landschappen en beschermde stads- en 
dorpsgezichten, met uitzondering van het gebied van de Moeren en een zone in 
het kanaallandschap van de haven Zeebrugge. In beide uitzonderingen, wordt vanuit 
de studie gemotiveerd dat de energie-infrastructuur geen storende impact heeft op die 
beschermde gebieden en dat ze zelfs bijdragen tot nieuwe duurzame energielandschappen. 

• In dit landschap dient nog een screening te gebeuren van de beschermde monumenten die 
zijn gelegen in een perimeter van 2 km rond het afgebakende windwinningsgebied. Samen 
met erfgoedexperten, dient per beschermd monument te worden afgewogen in hoeverre 
een windturbine een negatieve impact heeft. Tenzij anders gemotiveerd, wordt er uitgegaan 
van geen negatieve impact.

AFTOETSING wAARDEVOL LANDSCHAp

• In deze case houden we verder geen rekening met het afgebakende gebied ‘waardevol 
landschap’. De visiestudie toont aan dat op een groter schaalniveau de meerwaarde van 
het openhouden van het volledige poldergebied opweegt tegen het innemen van de 
lokale zones in waardevol agrarisch gebied.

 Energie in het vlaamse landschap — p. 86 p. 87
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Solar route_schema (zoom)

golvend scherm
 
zonne-talus
 
transparante bruggen

zoom
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Transparante brug_Snede

Zonne-talus_Snede

Golvend scherm_Snede

OpENHEID-ZON

• Op de locaties waar de openheid van de polders wordt verstoord door weginfrastructuur, wordt 
gekozen voor een toevoeging van een zonnepanelenwand, met een minimale impact op de openheid 
van het landschap. Dit is bijvoorbeeld ter hoogte van de bruggen langs de E40 bij de ongelijkgrondse 
kruisingen: hier worden aan de brugconstructies, in de taluds en op de bruggen fotovoltaïsche 
panelen voorzien. Wanneer de panelen impact hebben op de ‘openheid’ wordt gekozen voor 
transparante constructies met geïntegreerd PV.  

bouwsteen voor ZON

ZONNEROUTE
in het samenhangend landschappelijke systeem:

INFRASTRUCTUURLANDSCHAP -E40 
CASE - SPECIFIEK

E40 als zonneroute 

Vanuit de workshopgroep werd gekozen om twee 
zeer typische inrichtingen nader te onderzoeken: 
de kustlijn (hybride vorm van meerdere 
bouwstenen) en de E40 (zonneroute).

Voor de zonneroute E40 is diepgaand onderzoek 
noodzakelijk, maar het staat buiten kijf dat dit een 
ideale testcase kan zijn voor een grootschalige 
toepassing van de bouwsteen. We stellen enkele 
ruimtelijke principes voor, waarbij de inplanting 
van PV wordt gekoppeld aan de ligging van 

de snelweg ten opzichte van het omliggende 
landschap. Het principe is dat er maximaal wordt 
ingezet op zonnewinsten langs de E40 met een 
minimale impact op zichten vanuit het landschap 
en vanuit de autosnelweg. Er worden enkele 
principes uitgewerkt ter illustratie en inspiratie, 
aan de hand van schema’s en beelden. 

Doelstelling:

SCHAAL-ZON

• In dit landschap gaat de voorkeur naar een schaal die past bij de bestaande infrastructuur 
(E40). De voorkeur gaat naar een zonnepanelenwand met een hoogte afgestemd op de drager. Aan 
de brug is de hoogte minimum gelijk aan de hoogte van de brug of geluidsschermen. Bij de taluds en 
op de bruggen blijft de hoogte maximum gelijk aan de hoogte van auto’s.

 Energie in het vlaamse landschap — p. 88 p. 89
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Zonneroute_ Schema’s

Golvend scherm_Schema

SAMENHANG-ZON

ZONNEROUTE

• In dit landschap gaat de voorkeur naar samenhang met aanwezige (lijn)infrastructuur in het 
landschap (E40).

OpSTELLING – ZON

ZONNEROUTE

• In dit landschap gaat de voorkeur naar een wandopstelling die past bij de aanwezige (lijn)
infrastructuur: zonnepanelen op de zuidgeoriënteerde kant van de snelweg. 

• De taluds die naar de ongelijkgrondse verbindingen worden opgetrokken, worden in een golvende 
beweging in het landschap geplaatst. 

FUNCTIONALITEIT-ZON

• In dit landschap gaat de voorkeur naar het behouden van de functionaliteit van de snelweg 
(E40).

 Energie in het vlaamse landschap — p. 90 p. 91
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1.8 DREVENLANDSCHAP  
Case Cuesta Lotenhulle - Hertsberge



nieuwe dreven

bouwsteen voor ZON

ZONNEMOZAÏEK
in het samenhangend landschappelijke systeem:

DREVEN (DAMBORDMOZAÏEK)  
KENMERKEND VOOR DREVENLANDSCHAP

Doelstelling:

Het dambordpatroon vesterken 

Het dambordpatroon in het kleinschalige 
mozaïeklandschap biedt een bijzonder 
gevarieerd aanbod aan ecosysteemdiensten, 
landschapsbeleving, mogelijkheden tot recreatie 
in evenwicht met landbouw en natuur. Het 
ontwerpend onderzoek richt zich op de vraag hoe 
de inplanting van PV kan leiden tot een hogere 
belevingswaarde in relatie met een keuze voor 
een maximale, synergetische of minimale inbreng 
van energie-infrastructuur. De landschapskamers 
die worden gecreëerd met de dreven in 
dambordpatroon lenen zich goed om die energie-
ambities daarop af te stemmen.

Op de zachte helling van de cuesta zijn de 
drevenstructuren en het dambordpatroon het 
sterkst ontwikkeld. De zonnemozaïek wordt dan 
ook toegepast op de noordelijke helling. In open 
graslandzones is de combinatie mogelijk met 
grazend vee door de PV op hoogte in te brengen. 
Het is daarbij van belang dat de PV zich inpassen 
in het dambordpatroon en de schaal van de 
landschapselementen niet overschrijdt. PV kunnen 
ook de dreefstructuren onderstrepen en aan de 
voet worden ingeplant van zowel bestaande als 
nieuwe bomenrijen. 

In zones met beschermde natuurgebieden kiezen 
we ervoor om geen PV te installeren. Het gaat 
daarbij voornamelijk om beschermde bossen 
met een gesloten karakter. De aangrenzende 
landbouwpercelen bieden een veel groter 
energetisch potentieel.

OpENHEID 

• In dit landschap gaat de voorkeur naar clusters binnen de landschapskamers van het 
dambordpatroon.

• In dit landschap gaat de voorkeur naar het afwisselen van landschapskamers mét en zónder 
cluster PV om genoeg open ruimte te houden tussen de clusters.

SCHAAL

• In dit landschap gaat de voorkeur naar een uitbreiding op basis van de schaal van de percelen.

• In dit landschap gaat de voorkeur naar zonnepanelen met schaalkenmerken die zorgen voor de 
maximalisatie van de energetische productie.

SAMENHANG

• In dit landschap gaat de voorkeur naar samenhang met de landschapskamers (binnen de 
grenzen van de dreven en perceelsrandbegroeiing zoals knotbomenrijen).

OpSTELLING

• In dit landschap gaat de voorkeur naar een verticale blok-opstelling in een rijpatroon zodat 
het landbouwpatroon wordt versterkt.

FUNCTIONALITEIT

• In dit landschap gaat de voorkeur naar het verticaal positioneren van de zonnepanelen, zodat 
het landbouwgebied zijn functie kan behouden.

• Dit landschap wordt herkend als zonne-/energielandschap, waar zonne-energie wordt 
geïntegreerd in het landschap en het landschap versterkt.

LANDSCHApSVERSTERKING

Landschapsversterkende elementen zijn: 

• De versterking en uitbreiding van de dreefstructuren om de structuur om het dambord te 
verstevigen.

•  Kleine lijnvormige beplanting aan de perceelsgrenzen (bv knotwilgen) zorgen tevens 
voor onderverdeling binnen de landschappelijke kamer.

 Energie in het vlaamse landschap — p. 94 p. 95
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nieuwe dreven

bouwsteen voor wIND

WINDAKKER
in samenhangend landschappelijk systeem:

DREVEN (DAMBORDMOZAÏEK)  
KENMERKEND VOOR DREVENLANDSCHAP

Doelstelling:

De drevenstructuur vesterken 

We onderzoeken windakker als middel om de 
structuur van de dreven te versterken. De dreven 
vormen als het ware een gekantklost of gehaakt 
rag dat het landschap samenhoudt en verbindt. 
Het is bijzonder fragiel: wanneer enkele bomen uit 
een dreef wegvallen, gaat al snel het dreef-effect 
verloren.

We testen grote windturbines (6 MW) om het 
energetisch maximum te halen uit de windakker 
en we stellen ze op - rekening houdend met 
de veiligheidsafstanden - op de kruisingen van 
dreven en in de lengteassen. De bestaande 
dreven verlengen we waar mogelijk verder in het 
landschap, zowel letterlijk met bomenrijen naast 
wegen en landbouwpercelen als figuratief met 
bijkomende windturbines op dezelfde lijnen.

OpENHEID 

• In dit landschap gaat de voorkeur naar 1 cluster in het landbouwlandschap, zodat de rest van 
het landschap gevrijwaard blijft. De openheid wordt gegarandeerd door het akkerlandschap.

• In dit landschap gaat de voorkeur naar een tussenafstand van 20 km tot de volgende cluster 
windturbines, zodat er visuele rust ontstaat tussen de verschillende clusters.

• In dit landschap gaat de voorkeur naar een positie midden in éénzelfde landschapseenheid, 
zodat er geen doorsnijding van het landschap optreedt..

SCHAAL

• In dit landschap gaat de voorkeur naar een clustering van zo veel mogelijk windturbines, afhankelijk 
van de veiligheidsrestricties, zodat een voldoende grote energieopbrengst wordt bereikt.

• In dit landschap gaat de voorkeur naar windturbines met schaalkenmerken die zorgen voor de 
maximalisering van de energetische productie.

SAMENHANG

• In dit landschap gaat de voorkeur naar samenhang met een specifieke cluster drevenlandschap 
in landbouwgebied, het Beverhoutsveld.

OpSTELLING

• In dit landschap gaat de voorkeur naar positionering van turbines op netwerkknooppunten 
van het dambordpatroon gecreëerd door de dreven.

• In dit landschap gaat de voorkeur naar eenzelfde type windturbines.

• In dit landschap gaat de voorkeur naar windturbines met dezelfde rotatiesnelheid.

p. 97
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Schema’s wind bouwstenen

WAARDEVOLLANDSCHAP

- Landschappelijk 
waardevol agrarisch 
gebied  
- Valleigebiede 
- Vallei- of brongebieden 
- Landschappelijk 
waardevolle gebieden 
- Agrarisch gebied met 
ecologisch belang 
- Zone met 
cultuurhistorische waarde 
(< Gewestplan) 

ERFGOED 
 

ERFGOED 
 

Beschermd monument
Beschermd stads- of dorpsgezicht 
Beschermd landschap 
(CAI) zone 
Landschappelijk erfgoed - element 
Geinventariseerd erfgoed (park) 
Geinventariseerd erfgoed (boom) 
Geinventariseerd erfgoed (relict) 

LANDSCHApSVERSTERKING *

• Het landschap kan worden versterkt a.d.h.v. zijn karakteristieken, door uitbreiding van de dreven 
en knotbomenrijen.

• Aanpak: het landschap kan versterkt worden door het inrichten van een instrument zoals een 
omgevingsfonds (zie verduidlijking pg 11).

bouwsteen voor wIND

WINDAKKER
AFTOETSING ERFGOED

• in dit landschap blijven we met het gekozen windwinningslandschap niet buiten de 
beschermde cultuurhistorische landschappen en beschermde stads- en 
dorpsgezichten. Er wordt geoordeeld vanuit de workshop, dat de energie-infrastructuur 
geen storende impact heeft op die beschermde gebieden en dat ze zelfs bijdragen tot 
nieuwe duurzame energielandschappen. 

• In dit landschap dient nog een screening te gebeuren van de beschermde monumenten die 
zijn gelegen in een perimeter van 2 km rond het afgebakende windwinningsgebied. Samen 
met erfgoedexperten, dient per beschermd monument te worden afgewogen in hoeverre 
een windturbine een negatieve impact heeft. Tenzij anders gemotiveerd, wordt er uitgegaan 
van geen negatieve impact.

AFTOETSING wAARDEVOL LANDSCHAp

• In deze case houden we verder geen rekening met het afgebakende gebied ‘waardevol 
landschap’. 

*Meer doorgedreven onderzoeken naar de typische kenmerken van het landschap zoals een 
landschapskarakterisering of een landschapsbiografie kunnen een betere oriëntatie bieden voor 
de concrete invulling van landschapsversterkende maatregelen en voor de bestemming van het 
omgevingsfonds als instrument voor landschapsversterking.

p. 99
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