
N-VA, CD&V, Open VLD en Sp.a stemden in de Oost-Vlaamse Provincieraad voor de extra inplanting 
van windmolens  langs de E34 (expresweg Eeklo- Maldegem) en langs de E40 (Nevele-Aalter tussen de 
dorpskernen van Nevele en Hansbeke). Zij legden het protest van de lokale actiegroepen naast zich neer. 
De partij Groen onthield zich. Alleen het Vlaams Belang stemde beargumenteerd tegen.

Wij willen een oordeelkundige inplanting van windturbines die beperkt blijft tot zeehavens en industriege-
bieden waarbij open-ruimte-gebieden, zoals het Meetjesland, worden gevrijwaard van windturbineparken.

Windmolens zijn ook enkel rendabel door de massale overheidssubsidies (geld van de belastingbetaler dus) 
en door een kunstmatig hoog gehouden elektriciteitsprijs. De investeringen zijn peperduur en leiden 
dus logischerwijs tot hogere belastingen en stijgende verbruiksrekeningen. Net de 2 factoren die 
zwaar doorwegen op onze economie. 

Natuurlijk is het Vlaams Belang niet principieel gekant tegen windenergie. Wel zijn wij van oordeel dat er 
voldoende rekening gehouden moet worden met de zware implicaties voor mens en natuur. 

Met hoogtes van 150 meter (hoger dan de grote kerk van Eeklo) zijn windturbines elementen die behoor-
lijk ingrijpen in het landschap. In een platte, landelijke streek als het Meetjesland kan een windtur-
bine onmogelijk niet opvallen. Omwonenden vrezen terecht voor een drastische waardedaling van hun 
eigendom (tot 30%) en voor de impact op de woonkwaliteit (geluidshinder, visuele hinder, slagschaduw, 
enzovoort). 

Windenergie mag dan voorlopig nog wel een vrij gunstige bron van hernieuwbare energie zijn, vroeg 
of laat zullen deze mastodonten van staal en beton wellicht vervangen worden door zonne-energie en 
energie gewonnen uit biomassa en aardwarmte. Door plaatsgebrek treedt er her en der al een verzadiging 
van windturbines op. Vlaanderen bulkt nu eenmaal niet van de open ruimte. 

Daarbovenop komt het probleem van de participatie of verdeling van de lasten en de lusten. In de beslis-
sing van de provincie Oost-Vlaanderen werd gekozen voor een rechtstreekse participatie van maximum 
20% voor overheden en burgers. In Wallonië bijvoorbeeld is dit niet minder dan 49%. Per turbine wordt 
verder amper 5.000 euro voorzien voor flankerende maatregelen. Dit zijn peulschillen in het besef 
dat een grondeigenaar 20.000 tot 30.000 euro per jaar per turbine opstrijkt en dit gedurende 20 
jaar. Letterlijk “Win(d) for life”. Dit is geen rechtvaardige en evenredige verdeling van de lusten en de 
lasten. Bovendien wordt geen geld voorzien voor de omwonenden voor o.a. geluidswerende investeringen 
(dakisolatie, geluidsisolerende beglazing en andere maatregelen).

Het Vlaams Belang ontwikkelde de afgelopen 2 jaar verschillende initiatieven in de Kamer, het 
Vlaams Parlement, de Oost-Vlaamse Provincieraad en op lokaal niveau tegen deze totaal onoordeelkundi-
ge inplanting van windturbines. Wij volgen dit dossier op de voet en onderhouden ook nauwe contacten 
met een aantal lokale actiegroepen.

De komende verkiezingen kunt U de N-VA, CD&V, Open VLD en Sp.a de rekening presenteren 
voor hun lakse houding in dit dossier. Hun windmolens draaien op subsidies, hun partijen op wind 
en gebakken lucht. Het enige verzet hiertegen is door in mei te stemmen voor Uw stok achter de 
deur, door te stemmen voor het Vlaams Belang!
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Windlandschap Eeklo-Maldegem
Het windpark wordt gevormd door twee rijen 
windturbines. Een rij ten noorden van de N49 
en één ten zuiden, tussen de N44 en de N456. 
De nieuwe windturbines zullen één geheel 
vormen met de bestaande windturbines. In 
het windpark zal er plaats zijn voor een 20-tal 
nieuwe turbines. 

Windlandschap ‘Bedrijventerrein Aalter’
Het windpark ligt ten noorden van het centrum 
van Aalter en omvat twee bedrijventerreinen: 
het bedrijventerrein Lakeland en het toekomsti-
ge bedrijventerrein Woestijne. Een klein gedeel-
te loopt door in het landbouwgebied naast 
Woestijne. In het windpark zal er plaats zijn 
voor een 7-tal windturbines.

Windlandschap ‘Windakker Hansbeke’
De windakker Hansbeke ligt in het relatief 
open en vlakke gebied tussen Aalter en Gent. 
Er is plaats voor een 6-tal windturbines die in 
één lijn langs de E40 komen.


