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1 Inleiding 
 
Voorliggende nota is een oefening in het objectiveren van het ultieme subjectieve.  
 
In het kader van de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de inplanting van 3 windturbines, 
moet de impact van één ervan op de schoonheid van het landschap onderzocht en gemotiveerd 
worden. 
 
In de stedenbouwkundige voorschriften bij het gewestplan is bepaald dat handelingen in de 
landschappelijke waardevolle agrarische gebieden (LWAG) de schoonheidswaarde er van niet mogen 
aantasten. De overeenstemming van het aangevraagde moet getoetst worden aan de 
stedenbouwkundige voorschriften.  
 
Ook in het kader van het onderzoek van de effecten op het milieu, volgens het MER-besluit, is 
een onderzoek van de impact van projecten op de mens, onder meer voor de impact op 
geluidshinder, slagschaduw, lichtverstoring en de visuele verstoring van het landschap aan de orde 
voor wat betreft windturbines. 
 
Schoonheid is bij uitstek een subjectief gegeven. Talloze zegswijzen illustreren dit standpunt: 
“Les goûts et les couleurs ne se discutent pas” –“ beauty is in the eye of the beholder” – “over smaak 
valt er niet te discussiëren”. 
 
Helaas is elke poging tot motivering van de schoonheid onvermijdelijk ook een banalisering ervan. 
Fundamenteel is, dat schoonheid voor elke waarnemer anders is.  
 
Het provinciebestuur van West-Vlaanderen formuleert het in de provinciale ruimtelijke beleidsvisie – 
Ruimte voor windturbineparken in West-Vlaanderen- uit 2008 als volgt: 
“De belevingswaarde en appreciatie van een windturbine is een subjectief gegeven. Voor de ene 
vormen ze ‘nieuwe bakens’ en geven ze structuur en meerwaarde aan het landschap, voor de andere 
zijn ze een vloek. Gewenning speelt hierbij echter een belangrijke rol. Vaststelling is dat een 
windturbine een bijzonder verschijnsel blijft, daar ze een zekere dualiteit bezit tussen ‘aantrekkelijk’ 
door zijn elegantie en proporties van vormen enerzijds en ‘schrikwekkend’ door zijn afmetingen. 
Windturbines staan ook symbool voor technologie en ecologie en meer en meer bedrijven, maar ook 
overheidsbesturen, wensen deze aspecten te koppelen aan hun imago en investeren om deze 
redenen in windenergie.” 
 
Toch kan schoonheid bespreekbaar worden gemaakt. Er zijn patronen in de waardering van 
schoonheid. Die patronen zijn waarde- en cultuurgebonden. Ze verbinden de waarnemers onderling 
en vormen de basis voor een samenleving. De evaluatie van de impact van de windturbine op de 
schoonheid van het landschap is een waarden-gebonden evaluatie.  
 
De zoektocht naar objectieve criteria, ter evaluatie van de ‘schoonheid’, begint dus bij een 
zoektocht naar wat onze maatschappij, in Pittem en in deze tijdscontext, verbindt. Collectieve 
waarden. Wat vinden we (bijna) allemaal goed; of “schoon”. Welke waarden maken de samenleving 
- wat niet belet dat elke individuele waarnemer toch een eigen appreciatie heeft, die zelfs strijdig 
kan zijn met een appreciatie volgens de of algemene waarden en belangen.  
 
Een volgende uitdaging is het begrip ‘landschap’, dat meervoudige betekenissen en beschrijvingen 
kent. De beschrijving van het landschap is, net als schoonheid, gebonden aan een standpunt van 
een waarnemer. “Waar staat de waarnemer”. Dat standpunt is zowel ruimtelijk (op welke fysische 
plaats) als maatschappelijk (welke belangen streeft die na) relevant. 
Het standpunt van de waarnemer verandert voortdurend. En met de waarnemer, veranderen ook de 
omstandigheden van de waarnemer voortdurend: 4 seizoenen, dag-nacht, zon-mist, voorspoed en 
tegenslag, stilstaand of in beweging. Als uitgangspunt geldt dat een evaluatie van de visuele impact 
van het ene op het andere alleen mogelijk is wanneer beide samen kunnen worden waargenomen, 
als een geheel.  
 
Deze studie is gebaseerd op een waarneming op 23 oktober 2020, midden in de tweede zwelling van 
de corona-pandemie en met de klimaat en milieu hoog op de maatschappelijke en politieke agenda.  
 
Deze nota heeft de ambitie om deze waarden op een zo objectief mogelijke manier vast te stellen en 
een evaluatie van de aanvraag te onderbouwen met toetsbare argumenten. 
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2 Een situering van het project 

2.1 Voorwerp van de nota 

Luminus diende een aanvraag in voor omgevingsvergunning, voor de realisatie van 3 windturbines 
in Pittem langs de N37, ten zuiden van de kern van Pittem.  
 
figuur 1. Positionering van de windturbines in het gewestplan Bron: Geopunt 

 

1 van de 3 gewenste windturbines, de 
middelste, is gelegen op ongeveer 45m afstand 
van een zone volgens het gewestplan bestemd 
als landschappelijk waardevol agrarisch gebied 
(LWAG).  
De wieken van de windturbines zullen een 
diameter hebben van 104m (of een straal van 
52m), waardoor niet kan uitgesloten worden 
dat de wieken van de turbines over het als 
landschappelijk waardevolle agrarische 
bestemd gebied zullen draaien. 

 
Tegen de vergunningsbeslissing voor het project werd beroep aangetekend. Een argument in het 
beroepschrift  is het gebrekkige onderzoek van de impact van deze windturbine op de 
schoonheidswaarde van het LWAG door de overdraaiende wiek van de middelste turbine.  
 
Deze nota evalueert de impact van de betreffende windturbine op de schoonheidswaarde van het 
LWAG. 
 
Uitgangspunten voor de afbakening van de onderzoeksopdracht 

• Omdat de wieken op bepaalde momenten  kunnen draaien boven de (delen van) gebieden 
bestemd als landschappelijk waardevol agrarisch gebied (LWAG), moet onderzocht worden wat 
de impact is van die wieken op de schoonheidswaarde van het LWAG.  

• Voor delen van het LWAG waar geen windturbines zijn ingeplant (en waar ook geen wieken over 
kunnen draaien) is de toetsing van de schoonheidswaarde van het LWAG niet relevant. 

• Voor windturbines die buiten het LWAG zijn ingeplant (waarvan ook de wieken niet boven de 
LWAG draaien) is de impact ervan op de schoonheidswaarde van het LWAG niet relevant. 

• Een algemene evaluatie van de landschappelijke impact van de 3 windturbines, ongeacht de 
bestemming volgens het gewestplan, is opgenomen in het onderzoek naar de milieueffecten van 
het project, in toepassing van het MER-Besluit.  

2.2 Aanpak  

Voor een goed begrip: 

Impact is het product van hoe groot de kans is dat er gevolgen zullen ontstaan en hoe ernstig de 
gevolgen kunnen zijn. Een onderzoek naar de impact impliceert bijgevolg een onderzoek naar zowel 
de kans (hoe vaak kan het gebeuren ~ TIJD) als naar de gevolgen (hoe erg is het als het gebeurt ~ 
RUIMTE). Omdat landschappelijke schoonheid een visueel-optisch belevingsaspect is, moet het 
geëvalueerd worden vanuit het standpunt van een waarnemer. Zonder waarnemer is er geen 
beleving. 
 
Volgende onderzoeksvragen worden behandeld in het evaluatierapport:  

• Wat verstaan we onder ‘schoonheid’ en hoe wordt de schoonheid van het landschap beleefd. 
• Wat is de context: 

o Welk deel van het LWAG kan invloed ondervinden van de geplande windturbine?  
o Waaruit bestaat  de schoonheid van het LWAG? 
o Hoe schoon is een windturbine? 

• WAARNEMER: Welke waarnemer kan een impact van de windturbine op de 
schoonheidswaarde van het landschap ondervinden? 

• TIJD:  Hoe vaak kan de windturbine een invloed hebben op de schoonheid van het 
landschappelijk deel? 

• RUIMTE: In welke mate wordt die schoonheid aangetast door de overdraaiende wieken? 
• IMPACT: Hoe beïnvloed de turbine de schoonheid van het LWAG in tijd en ruimte? 
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3 De context 
 
De turbine staat op ruim 45m afstand van het LWAG ingeplant. De rotordiameter is 104m.  
De sfeer van de windturbine is het bolvormige volume waarbinnen de wieken van de turbine kunnen 
draaien en de projectie daarvan op het LWAG.  
 
Er is een overlapping van sfeer van de turbine met het LWAG mogelijk over de randstrook van 
ongeveer 7m breedte. Enkel de toppen van de wieken kunnen draaien boven het LWAG. 
 
De oppervlakte van het getroffen LWAG is klein; ongeveer 150m². 
Het getroffen LWAG valt samen met het tracé van een gracht, ter hoogte van de aansluiting van 
deze gracht op een poel.  
 
figuur 2. Overlapping van de sfeer van de windturbine met 

het LWAG volgens het gewestplan 
Bron: Geopunt + eigen 
bewerking 

 
 
 
Het deel van het LWAG gelegen in de sfeer van de windturbine is niet toegankelijk voor het publiek. 
Alleen de landbouwer die ter plaatse het land bewerkt of de waterbeheerder die instaat voor het 
onderhoud van de gracht hebben toegang. 
 

Detail 
OZO 

Z 

Stand van 
de wieken 
bij impact 

windrichting 
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figuur 3. Foto - het bestaande landschap  Bron: foto op 23 oktober 2020 

 
 
Het landschap waarin de akkers gelegen zijn, waarop de windturbine gepland is, wordt visueel 
afgebakend door de ringlaan (en de beplanting erlangs) en de spoorwegberm (ten noorden), de 
bebouwing met beplanting langs de wegen (Meulebekestraat ten oosten, Claerhoutmolenweg ten 
zuiden) en het reliëf, met name de hoogste zones in het omgevende reliëf (Vijfstraat ten oosten).  
 
Het ingesloten gebied wordt gekenmerkt door akkers en weilanden, infrastructuurbundels 
(spoorweg, hoogspanningsleidingen en -masten), landelijke wegen, groepjes bomen langs de 
Develbeek.  
 
Het LWAG  omvat de beekvalleien van de Develbeek en de Zwartegatbeek en wordt gekenmerkt 
door akkers, grasland en concentraties aan bomen. De kabels van de hoogspanningslijnen 
lopen doorheen het LWAG. De spoorwegberm begrenst het LWAG. De viaduct van de Ringlaan 
over de spoorweg loopt doorheen het LWAG en deelt het LWAG op in 2 deelzones waartussen er 
geen visuele linken meer zijn. Verder zijn er zeer weinig landelijke wegen en bebouwing aanwezig.   
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4 De waarnemer  

4.1 Factoren die de visuele landschapswaarneming bepalen 

Landschapswaarneming is afhankelijk van afstand, positie van de waarnemer, vorm, ruimtelijke 
bepaling, licht en sequentie van het beeld. Drie van deze factoren zijn essentieel verbonden met de 
waarnemer in relatie tot het landschap: afstand, waarnemerspositie en beeldsequentie.   
 
Waarnemerspositie 

Perspectieven, doorkijken en verhoudingen in het landschap wijzigen afhankelijk van de plaats van 
de waarnemer.  
Een visuele impact van een windturbine op (een deel van) het landschap, kan alleen bestaan 
wanneer er een goed zicht is op zowel de windturbine als het landschap, samen. 
 
figuur 4. Wat is zichtbaar voor de waarnemer – Scenario’s ROTS 

 

Scenario 1 
Verticale obstakels 
belemmeren het zicht. 
 
Er kan geen inschatting 
gemaakt worden van de 
visuele impact van het 
ene op het andere 
 
 
Scenario 2 
Er is een open zicht op 
zowel de windturbine als 
het LWAG.  
 
Een inschatting van de 
visuele impact van het 
ene op het andere kan 
worden gemaakt.  
 
 
Scenario 3 
De windturbine is 
zichtbaar, maar het LWAG 
niet.  
 
Er kan geen inschatting 
gemaakt worden van de 
visuele impact van het 
ene op het andere 
 
 
Scenario 4 
Het LWAG  is zichtbaar, 
maar de windturbine niet. 
 
Er kan geen inschatting 
gemaakt worden van de 
visuele impact van het 
ene op het andere 

 
Afstand 

Op de voorgrond kan een detail waargenomen worden. In de middengrond wordt de samenhang in 
het landschap waargenomen. De achtergrond verliest haar betekenis en vormt louter decor. 
 
Alleen de landbouwer ter plaatse kan de schoonheid van het LWAG in detail waarnemen en de 
schoonheid ervan waarderen. Omdat de evaluatie niet vanuit het standpunt van de landbouwer 
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alleen, maar vanuit het algemeen belang moet bekeken worden, is alleen een evaluatie mogelijk 
vanuit de publiek toegankelijke ruimte: de spoorweg en het onverhard pad langs de spoorweg.  
 
Vanop grotere afstand kan een waarneming gebeuren van de windturbine in het ruimer 
landschappelijk geheel, ongeacht of het als LWAG bestemd is en ongeacht of de wieken van de 
windturbine er over waaien of niet. Zo zullen ook de andere 2 windturbines een deel kunnen uitmaken 
van de landschapsbeleving, net zoals ook de aanwezigheid van de hoogspanningsmasten en kabels, 
de spoorwegbedding, de viaduct en kerktorens in de verte een onderdeel zijn van de algemene 
landschapsbeleving.  
Omdat deze nota niet als doel heeft om de windturbine(s) te evalueren in relatie tot het breed 
landschappelijk geheel en het ook niet de bedoeling is om de visuele relatie te evalueren van andere 
de andere windturbines op dit landschap wordt hier verder niet in detail op ingegaan. Het is wel 
relevant om de context van de waarneming goed te begrijpen.  
 
Beeldsequentie 

Een detail vraagt een statische waarneming. Een dynamische waarneming geeft meer zicht op de 
samenhang. Hoe sneller de dynamiek, hoe minder details.  
 
Een autopassagier op de ringlaan die met een snelheid van 70 km/u over de spoorwegbrug rijdt, ziet 
in een flits tussen de bomenrijen door, de windturbine staan. Deze waarneming wordt onmiddellijk 
vervangen door een volgend beeld. De afstand tot het LWAG is ruim 400m. Waarneming van een 
detail is onmogelijk. 
 
Een treinreiziger die op een trein aan 70km per uur door de bocht doorheen het open landschap en 
vanop een verhoogde berm zicht heeft op het landschap ziet de windturbine al van ver staan en heeft 
tijd om de waarneming te registreren. De treinreiziger is er op voorbereid om te kijken naar de 
inplantingslocatie en heeft de gelegenheid en het open zicht om de waarneming te kunnen doen. De 
treinreiziger zal een gedetailleerder beeld waarnemen dan de waarnemer vanuit de auto. De 
waarneming zal echter oppervlakkiger zijn dan de waarneming van een wandelaar, die op het 
onverhard pad langs de spoorweg even halt houdt om te kijken.  
 
Toch zal elke waarnemer een beeld opvangen. De appreciatie voor het beeld varieert tussen  een 
abstracte registratie en een diepgaande zintuiglijke gewaarwording. 
 
Landschappelijke bakens zijn betekenisvol zowel statisch als dynamisch. Ze geven structuur en 
schaal aan het landschap. 
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4.2 Waar kunnen waarnemingen gebeuren 

Alleen posities waar een waarneming mogelijk is van zowel de windturbine als het LWAG in de sfeer 
van de windturbine, zijn relevant voor de kern van het onderzoek.  
Verticale obstakels in het landschap zijn grensstellende factoren. Deze obstakels zijn divers en 
omvatten markante reliëfverschillen, bomen en beplanting, bruggen en bermen, plateau’s in het 
reliëf, bebouwing en andere massieve constructies op de grond.  
Verticale obstakels hoger dan de ooglijn (1,65 m ooghoogte)  zijn grens-stellend aan het 
studiegebied. Ze belemmeren de waarneming van het LWAG. De hoogte van de ooglijn hangt af van 
de plaats van de waarnemer (op een brug, in een gebouw of in een dal). 

 
figuur 5. Afbakening van het studiegebied Bron: eigen verwerking 

 
 
 
Onderzoek van de zichtlijnen doorheen het landschap toont aan dat er obstakel-vrije zichtlijnen zijn 
naar zowel de windturbine als het LWAG vanuit volgende standpunten: 
• de spoorweg, de brug van de ringlaan over de spoorweg en het onverhard pad langs de spoorweg 
• delen van de Vijfstraat (ten oosten) en een aantal woningen in de Vijfstraat 
• delen van de Claerhoutmolenweg en woningen in de Claerhoutmolenweg. 
 
Vanuit alle andere standpunten belemmeren obstakels (bebouwing, bermen, beplanting) het 
doorzicht. Mogelijk zijn zichten op de windturbine vanuit andere plaatsen wel mogelijk, maar niet in 
combinatie met zicht op het LWAG.  
 
Om een windturbine te kunnen waarnemen is een minimumafstand ten opzichte van de windturbine 
nodig. Van te nabij ziet met alleen de voet of de top, maar nooit het geheel.  

Uitgaande van een voor de mens normale waarnemingshoek van 27° is een minimum afstand van 
200m nodig om een windturbine helemaal te kunnen zien.  

figuur 6. Waarneming van een windturbine op verschillende afstand 

     
Op 10 m Op  50 m Op 100 m Op 150 m Op 200 m 
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De windturbine is een uitgesproken verticaal element. Ze is van ver zichtbaar; tot kilometers 
ver. 
Van zeer nabij is de windturbine als object niet waar te nemen. Er kan hoogstens een fragment van 
de turbine worden waargenomen (kijk naar boven of kijk naar beneden). 
 
Bij een turbine met masthoogte 125m en rotordiameter 104m, draaien de wieken van de windturbine 
op 73 m boven het maaiveld. Van nabij is het onmogelijk om gelijktijdig de wieken van de turbine 
samen met het LWAG er onder te zien. Er is geen visuele relatie tussen beide mogelijk.  
 
Het LWAG onder de turbine heeft een uitgesproken horizontaal voorkomen: een deel van een 
gracht met lage beplanting (rietkraag) langs de oeverwand; geen bomen of struiken. Het terrein is 
niet toegankelijk, behalve voor de landbouwer (s) in kwestie. Een detail-evaluatie van het terrein 
heeft geen zin binnen het bestek van deze studie, gezien een detail-waardering vanuit algemeen 
perspectief is uitgesloten.  
 
Op enige afstand is de waarneming van het LWAG in de sfeer van de windturbine moeilijk. Het terrein 
verdwijnt snel in de achtergrond. Zodra beplanting op de voorgrond aanwezig is (zelfs lage beplanting 
zoals akkergewassen), is het LWAG onder de windturbine niet meer zichtbaar. Enkel met zeer lage 
beplanting of wanneer de akker ‘fijn gelegd’ werd, is het LWAG deels zichtbaar. 
 
figuur 7. Zicht op het LWAG onder de windturbine op 200m 

afstand 
Foto genomen vanop 
een verhoogde berm 
(spoorweg) op 
23/10/2020 

 
 
Om het LWAG onder de turbine nog te kunnen identificeren in het landschap (waarnemen), mag de 
afstand van het LWAG tot de waarnemer niet groter zijn dan 200m.  

De afstand van (de woningen in) de Vijfstraat en de Claerhoutmolenweg tot het LWAG onder de 
windturbine is groter dan 200m; te ver om nog een zicht te hebben op het LWAG in de sfeer van de 
windturbine. LWAG op de achtergrond maakt door perspectivische verkleining geen deel uit van de 
waarneming.  
 

LWAG onder de sfeer van windturbine 
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figuur 8. Foto ter hoogte van Claerhoutmolenweg nr 1 – op 600m 

 

Hoewel vanuit de Claerhoutmolenweg 
doorkijken mogelijk zijn tot aan de 
inplantingslocatie van de windturbine, is 
het vanuit deze positie door de afstand 
en de perspectivische verkleining niet 
mogelijk om het landschap ter hoogte 
van de inplantingsplaats waar te nemen. 
 
In de waarneming is het landschap niet 
meer dan een groen streepje.   
 
Het landschappelijk beeld wordt in 
bepaald door de graslanden, bomen en 
bebouwing op de voorgrond, die niet 
behoren tot het LWAG. 

 
figuur 9. Foto ter hoogte van Vijfstraat nr 7B – op 400m 

 

Bewoners van de woningen in de 
Vijfstraat bevinden zich op een hoger 
gelegen terrein en hebben daardoor een 
beter uitzicht op het landschap. 
 
Door de afstand en gewassen op de 
voorgrond kunnen deze bewoners 
echter het deel van het LWAG dat 
getroffen wordt door overwaaiende 
wieken niet waarnemen. Zelfs de 
rietkraag is niet te onderscheiden. 
 
Het landschappelijk beeld wordt bepaald 
door de akkers op de voorgrond, die 
geen LWAG zijn en door bomen op de 
achtergrond langs de Ringlaan. 
Specifieke landschapselementen zijn de 
brug over de spoorweg, hoogspannings-
masten en de palen langs de spoorlijn. 

 
figuur 10. Foto vanop de spoorwegberm ter hoogte van de Zwartegatbeek – op 200 m 

 

Pas ter hoogte van de spoorwegberm 
nabij de hoogspanningsmast, op 200m 
afstand van de inplantingslocatie van de 
windturbine is een identificatie van het 
LWAG onder de windturbine mogelijk. 
 
Een gedetailleerde waarneming van de 
zone is alleen mogelijk van heel nabij. 
Dergelijke waarneming is algemeen niet 
mogelijk, gezien het terrein niet 
toegankelijk is.   
 
Het landschappelijk beeld wordt vanuit 
deze positie gedomineerd door de grote 
vlakte aan grasland en akkers. Clusters 
ban bebossing bakenen het 
landschappelijk beeld af. De 
hoogspanningsmast op de voorgrond 
vormt een specifiek landschapselement. 
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4.3 Wie zijn deze waarnemers? Wat drijft hen… 

Identificatie 
van de 
waarnemers 

Standpunt (plaats) ‘mind-set’ en waarden 
Wat zoeken ze hier? 

Bewoners  Er zijn geen bewoners binnen een straal van 200m 
van de windturbine en het LWAG.  Bewoners op 
grotere afstand kunnen wel oordelen over de 
schoonheid van de windturbine maar niet op de 
impact ervan op de schoonheid van het LWAG dat 
erdoor getroffen wordt. 

stabiliteit, inspiratie, 
veiligheid, 
ontspanning, 
gezondheid, 
geborgenheid 

Landbouwers  Landbouwers actief aan de voet van de turbine 
kunnen een gedetailleerde waarneming doen van 
het LWAG. Vanop grotere afstand kunnen zij ook de 
windturbine en het LWAG waarnemen. Het aantal 
landbouwers dat toegang heeft tot deze posities is 
echter beperkt. 

Efficiëntie, 
rendement, 
doelmatigheid 

Recreanten  wandelaars, fietsers en sportbeoefenaars die 
gebruik maken van de onverharde doorgang langs 
de spoorwegbedding bevinden zich ter hoogte van 
de hoogspanningsmast op 200m afstand van de 
windturbine. Ze bevinden zich in een positie waarin 
ze zowel de windturbine als het LWAG dat erdoor 
getroffen wordt kunnen waarnemen. 

stilte, inspiratie, 
ruimtelijkheid, 
properheid, veiligheid, 
gezondheid 

Reizigers  Treinreizigers bevinden zich ter hoogte van deze 
hoogspanningsmast ook op de juiste afstand om 
zowel de turbine als het LWAG te kunnen 
waarnemen.  
Reizigers die gebruik maken van de ringlaan 
bevinden zich op ruim 400m afstand van de 
turbine; te ver om het LWAG te kunnen 
waarnemen. 

Ritme, 
herkenningspunten, 
duidelijkheid 

 
Het beleid 

Het beleid heeft als doel de samenleving te organiseren. Ze maakt daarvoor beleidsplannen en 
wetgeving op, vanuit een waardenpatroon dat ten dienste staat van het algemeen belang.  
In bijlage 1 hoofdstuk 1.4 wordt uitgebreid ingegaan op de beleidsvisie en de bijhorende normering 
en richtlijnen.  
 
Het streven naar behoud van de schoonheidswaarde of het belang van de esthetiek in de ruimtelijke 
ordening is al lang een beleidsmatig aandachtspunt. Er zijn echter geen kwantitatieve normen of 
specifieke beleidskaders vastgelegd met betrekking tot schoonheid.  
 
Uit deductie uit andere normen en richtlijnen blijkt dat de evaluatie van schoonheid in relatie staat 
tot de mate van verstening of verharding versus beplanting, de mate van ruimtelijke versnippering 
of wanorde, de mate van oorspronkelijkheid of van vooruitstrevendheid.  
 
Mits een doordachte inplanting kunnen windturbines nieuwe landschappen tot stand brengen met 
nieuwe, positieve effecten op het landschapsbeeld. Windturbines kunnen zelfs een design uitstraling 
geven aan het landschap.  
 
Verder is ook de schaalverhouding van de installatie in relatie tot het landschap en de mate waarin 
de installatie de essentiële open ruimte functies al dan niet aantast van belang. 
 
De beleidsdoelstellingen met betrekking tot klimaat en energie zijn relatief jong. Er zijn diverse 
beleidskaders met betrekking tot de inplanting van windturbines zijn. Doelstellingen om bijkomend 
te investeren in onder meer windenergie zijn ambitieus.  
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5 Over schoonheid en landschap 
 
Zie bijlage 1 voor een omstandige onderbouwing. 

5.1 Hoe meten we de schoonheid van het landschap 

Schoonheid en landschap zijn begrippen die nauw bij mekaar aanleunen. Ze hebben beide betrekking 
op een individuele beleving en de appreciatie daarvoor.  
 
Niet te min is het mogelijk om een aantal gemeenschappelijke criteria of waarden te filteren uit 
kunst, filosofische beschouwingen, wetenschap, politiek en economie. Waarden die algemeen 
gedeeld worden, ook in relatie tot de algemene perceptie van schoonheid en landschap.   Deze 
waarden vormen een continuïteit doorheen de tijd, maar niet noodzakelijk doorheen de ruimte. Ze 
zijn cultuurgebonden.  
 
Volgende waarden kenmerken onze samenleving en zijn onze maatstaf voor het waarderen van 
schoonheid: 

- het streven naar orde, ritme en regelmaat,  
- verhoudingen en schaal zijn evenwichtig, in balans, 
- elegantie en sierlijkheid als uiting van onze beschaving,  
- het streven naar soberheid en introversie, rust  
- harmonisch samengaan met de omgeving in kleurgebruik, ritme of dynamiek 
- herkenning, positief bijdragen aan collectief geheugen en een culturele identiteit, 

symboolwaarde 
- ecologische waarde en milieubewustzijn (schone technologie) 
- proportionaliteit, zuinigheid, nut en rendabiliteit  
- maatschappelijk-economische en ruimtelijke contextualiteit 
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6 Tijd 
 
Windrichting 

De windturbine staat in principe  haaks op de windrichting om zoveel mogelijk wind te vangen.  
 
In Ukkel is de windrichting als volgt gericht (in % van alle voorkomende windrichtingen) 
O OZO ZO ZZO Z ZZW ZW WZW W 
5.3 3.1 3.5 4.9 7.3 9.0 12.5 11.0 9.1 

 
De wieken van de windturbine zullen alleen over het LWAG draaien wanneer de windrichting tussen 
Z en OZO is. 
Rekening houdende met deze windrichting is de kans dat de wieken over het LWAG waaien 18,8%.  
 
Dag-nacht 

Tijdens de nacht kunnen de windturbines of het LWAG niet waargenomen worden omdat het donker 
is. Uitgaande van een gemiddelde periode met daglicht van 16 uur per dag kan gesteld worden dat 
een visuele impact van windturbines beperkt is tot  66% per dag.  

In werking of buiten werking 

Van de 100% tijd dat een windturbine in het landschap aanwezig is, staat ze gedurende ongeveer 
5% van de tijd stil voor onderhoud, bij storing, omdat er teveel of te weinig wind is of om hinderlijke 
slagschaduw te vermijden.  

Waarnemingsintensiteit  

Bij helder weer is de zichtbaarheid veel beter dan bij mist of regen. In West-Vlaanderen is er per 
jaar gemiddeld 1760 uur zonneschijn. Uitgaande van een gemiddelde van 16 uur daglicht per dag, 
of 5840 uur per jaar, kan aangenomen worden dat er 30% kans is dat de zon schijnt. Omdat 
waarnemingen wel mogelijk zijn als de zon niet schijnt maar de intensiteit van de waarneming 
vermindert door het wegvallen van lichtcontrasten, wordt de waarneming tijdens bewolkte, 
regenachtige en mistige dagen, of 70% van de tijd, gereduceerd. 

Hoe groot is de kans dat de wieken boven het LWAG kunnen worden waargenomen?  

Alle tijd (1) x tijd dat de wind uit de juiste richting komt (18,8%) x dagperiode (66%) x tijd in 
werking (95%) x waarnemingsintensiteit 

= kans = 

1x18,8%x66% x95% x waarnemingsintensiteit 

= 0,022160688% van alle tijd is er kans dat de wieken van de turbine draaien over het LWAG. 

De intensiteit van de waarneming is voor 30% van de tijd sterk en voor 70% verminderd.  

 
Besluit: 

• Er is 0,022% kans dat de wieken overdag draaien over het LWAG.  
o Er is 0,0066% kans dat de wieken over het LWAG draaien terwijl de zon schijnt.  
o Er is 0,0155% kans dat de wieken over het LWAG draaien bij bewolkte hemel, regen 

of mist.  
 
De kans dat er op die momenten een waarnemer aanwezig is die de impact van de wieken op de 
schoonheid van het LWAG vast te stellen is klein.  
 

De kans dat er een impact is van de overdraaiende wieken op de schoonheid van het LWAG 
is bijgevolg bijzonder klein.  



december ’20 pg 15    LUMINUS, Pittem 

7 Ruimte  

7.1 Hoe schoon is het landschap 

Onderstaande  waardering van de schoonheidswaarde van het LWAG gebeurt vanuit een 
waarneming vanop de berm van de spoorweg, ter hoogte van de hoogspanningsmast op 200m van 
het LWAG; de enige plaats waar een waarnemer een oordeel kan vellen over de visuele impact van 
de windturbine op het LWAG in de invloedsfeer ervan.  
 
figuur 11. Waarneming van het LWAG onder de 

windturbine  
Foto genomen vanop een verhoogde berm 
(spoorweg) op 23/10/2020 

 

 

Waardering van de schoonheid van het bestaande landschap, aan de hand van de maatstaf: 
- Orde, ritme en regelmaat: Het landschap van het desbetreffende LWAG bevat ritmische 

rijen van geoogste of gezaaide gewassen, in rechte en regelmatige rijen. Een cadans van 
groepen bomen delen de ruimte op in voorgrond en achtergrond en ze bakenen 
landschappelijke ‘kamers’ af. De kronkelende beek doorheen het open landschap ordent 
tinten van groen in strakke vlakken naast mekaar. De orde wordt ook verstoord door de 
beek: de rechte lijnen van de akkers worden onderbroken. De poel vormt een ruigte in het 
anders intieme en strakke landschap. Het deel van het LWAG getroffen door de windturbine 
(gracht) is een onderdeel van de ordenende lijn die de waterloop in het landschap vormt. 
De hoogspanningsmast in de voorgrond van de landschappelijke waarneming (zie foto op de 
voorpagina van de bundel) is ingeplant in het LWAG. De hoogspanningsmast is opgebouwd 
in een rationeel geordende structuur, met een ritme bepaald door tussenafstanden van 
diagonale en horizontale liggers. De kabels in de lucht worden ter hoogte van de mast op 
een gestructureerde wijze op afstand van mekaar gehouden. Op grotere afstand van de 
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masten lopen de kabels echter minder ordelijk door verschillen in doorbuiging. De kabels 
verstoren in zekere zin de orde van het landschap. 

- Verhoudingen en schaal: Het landschap verzoent de grootschaligheid van de weidse 
akkers met de kleinschaligheid en gevoeligheid van de beek. Bomen op de voorgrond geven 
perspectief en zijn een maatgevend. Ze geven het landschap een herkenbare schaal. De 
gracht bepaalt mee de verhoudingen en schaal van het landschap door haar ordenend 
karakter. Gewassen aan beide kanten van de gracht hebben een andere kleur en textuur 
waardoor de grootschaligheid van de open ruimte wordt onderverdeeld in kleinschaliger 
akkers en graslanden. 
De hoogspanningsmast op de voorgrond voegt een tussenschaal toe aan het landschap: 
grootschaliger dan een boom, maar kleinschaliger dan de open velden. De 
hoogspanningsmast vormt geen schaalbreuk in het landschap. De treinreiziger meet 
afstanden af aan de hand van het ritme van de inplantingspalen van de 
hoogspanningsmasten.  

- Elegantie en sierlijkheid: De elegantie en sierlijkheid van het landschappelijk waardevol 
agrarisch gebied wordt in de eerste plaats bepaald door het overwegend groene karakter van 
het gebied, de strakke horizon afgebakend door cluster en rijen bomen. In detail draagt ook 
de beplanting bij tot deze elegantie en sierlijkheid. Planten op zich zijn mooi, maar als de 
beplanting zacht mee wiegt met de wind, zet ze de dans in van het landschap. De gracht 
draagt alleen bij tot de sierlijkheid door haar kronkelend tracé doorheen de beheerste 
structuur van het agrarische gebied. 
De hoogspanningsmast straalt net zoals het landschap elegantie en sierlijkheid uit. De 
constructie is licht en fijn. De mast wordt slanker naar boven toe. De armen van de mast 
vormen punten zoals de takken van een kerstboom.  De kabels door de lucht zijn fijn en licht 
gebogen. De kabels lopen niet perfect evenwijdig en steken met hun zwarte kleur af tegen 
de blauw-grijze hemel, waardoor ze verstoren de sierlijkheid van de lucht. 

- Soberheid en introversie, rust: Het landschappelijk kader straalt eenvoud en rust uit. De 
dominante kleur is groen en blauw of grijs. Het landschap toont zich zoals ze is: een 
agrarische productieruimte. Er zijn geen kunstmatige versieringen aangebracht om de 
aandacht te trekken. De waterloop of gracht is bescheiden aanwezig tussen de akkers.  
De hoogspanningsmast op de voorgrond is pretentieloos vorm gegeven vanuit de rationaliteit 
van efficiënt materiaalbeheer. De vormgeving is sober.  De kabels tussen de masten 
verstoren deze soberheid in zekere zin, gezien ze niet de zelfde strakke structurering 
aanhouden. 

- Harmonisch samengaan met de omgeving in kleurgebruik, ritme of dynamiek: De 
kleuren in het landschap gaan harmonisch samen. Ze wijzigen door de tijd (winter-
zomer/met gewassen of pas geploegd/ zonlicht of bewolkt); maar de kleuren van het 
landschap zijn de kleuren van de natuur en een algemene referentie wat harmonie betreft. 
De dynamiek is langzaam of statisch. Beplanting staat stil. Water stroomt langzaam. Boeren 
ploegen langzaam. Alleen hevige wind kan de dynamiek van het landschap verhogen. De 
hoogspanningsmast heeft een licht grijze kleur die meestal opgaat in de kleur van de lucht. 
De mast is een statisch element in het stille landschap. Bij hevige wind dansen de kabels van 
de mast.  

- Herkenning, positief bijdragen aan collectief geheugen en een culturele identiteit, 
symboolwaarde: Zoals de individuele akker een fundament is van ons maatschappelijk 
bestel, zo is ook het landbouwlandschap dat. Het landschappelijk waardevol agrarisch gebied 
geeft uitdrukking aan onze cultuur, waarin landbouw een beginsel is. Op zich is het agrarisch 
landschap een symbool van onze cultuur en ons streven naar welvaart en vruchtbaarheid. 
De symboliek van het landbouwlandschap is door de veranderende maatschappij aangevuld 
met nieuwe betekenissen (multifunctionaliteit). De hoogspanningsmast is een 
landschappelijk baken, een herkenningspunt vanuit de verte. De vormgeving van de 
hoogspanningsmast draagt bij tot de culturele identiteit vanuit de vooruitgangsgedachte, 
gebouwd op vakmanschap en rationalisering. Ze staat symbool voor het belang van 
technologie in de maatschappij.  

- Ecologische waarde en milieubewustzijn: Het landschap als geheel geeft uiting aan het 
belang dat we hechten aan ecologie en milieu. Hoewel het agrarisch gebied over het 
algemeen niet uit blinkt in schoonheid op ecologisch vlak, worden agrarische gebieden 
gepercipieerd als groene gebieden. De beekvallei Develbeek en de beekbegeleidende 
beplanting geeft een ecologische meerwaarde. Water en oevers dragen bij tot de 
instandhouding van de ecologische diversiteit. Ze zijn aders voor migratie en geven voeding 
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aan de bodem en de planten.  De hoogspanningsmast op de voorgrond wordt eerder 
geassocieerd met bedrijvigheid dan met het milieu of ecologie. Deze associatie komt ten dele 
voort uit de zuiver rationele vormgeving van de masten en de historisch gegroeide associatie 
van elektriciteit met kerncentrales.  

- Proportionaliteit, zuinigheid, nut en rendabiliteit: In het landschappelijk waardevol 
agrarisch gebied is zuinig omgesprongen met de beschikbare ruimte. De rendabiliteit van de 
akkers is gemaximaliseerd. Er is ruimte voor water die proportioneel is met de nood daartoe. 
Het nut en de noodzaak van elektriciteitsbevoorrading is evident. Over de noodzaak om 
hoogspanning bovengronds te transporteren kan gediscussieerd worden. Vanuit dat opzicht 
kan geargumenteerd worden bovengrondse hoogspanningsleidingen onvoldoende zuinig 
omspringen met landschappelijke waarden.  Het landschap in Pittem is echter door de 
eeuwen heen meermaals van rol en van voorkomen gewijzigd. Bovengronds transport van 
elektriciteit heeft op vlak van rendabiliteit en proportionaliteit ook voordelen tegenover 
ondergrondse leidingen.   

- Maatschappelijk-economische en ruimtelijke contextualiteit: Zoals een individuele 
akker nog steeds zeer relevant is in onze actuele maatschappelijk economische context, zo 
is ook het agrarisch gebied even relevant. Er is geen typologisch verschil of verschil in 
schoonheid tussen de delen van het bestaande agrarisch gebied die als landschappelijk 
waardevol zijn aangemerkt en de andere delen van het agrarisch gebied. Ook het transport 
van elektriciteit is nog bijzonder maatschappelijk- economisch relevant. De omgeving rond 
Pittem is bewoond. Er zijn bedrijventerreinen. Openbare ruimten worden verlicht. De 
aanwezigheid van elektriciteitsvoorzieningen in het landschap past ook in de ruimtelijke 
context.  

Besluit: Het LWAG rond de nieuw in te planten windturbine, en meer bepaald onder de wieken van 
de windturbine, is mooi. Het landschap is divers en draagt vele betekenissen. De inrichting van het 
landschap is ordelijk en ritmisch. De verhoudingen van infrastructuren, boscomplexen en percelen 
zijn op mekaar afgestemd. Het landschap is sierlijk en straalt rust uit. De kleuren van het landschap 
zijn onze referentie voor wat harmonie betreft. Het landschap geeft uitdrukking aan onze culturele 
identiteit;  het staat  symbool voor het streven naar een gezonde en vruchtbare wereld. Het staat in 
voor onze collectieve behoefte aan voedsel, lucht en ruimte.  De ruimte is zuinig gebruikt. Al deze 
kwaliteiten van het landschap samen zorgen ervoor dat het landschap een intrinsieke schoonheid 
bezit. De aanwezigheid van de hoogspanningsmast op zich in het landschappelijk waardevolle 
agrarisch gebied doet geen afbreuk aan de intrinsieke schoonheid van het landschap, al kan 
geargumenteerd worden dat de kabels wel storend zijn in de visuele beleving van het landschap en 
dat de inplanting van masten kon vermeden worden bij ondergronds transport van elektriciteit.  
 
De intrinsieke schoonheid van de gracht in het getroffen LWAG vraagt detailonderzoek. Alleen de 
landbouwer in kwestie of beheerder van de gracht kunnen het detail van het LWAG waarnemen. 
Deze posities vertegenwoordigen het algemene belang niet. Daarenboven is van nabij de windturbine 
niet meer waarneembaar als geheel, noch in zijn relatie tot het landschap. Het enige relevante 
standpunt is met name op 200m afstand en op een publiek toegankelijke plaats. Detailonderzoek 
van het LWAG is bijgevolg niet relevant voor het onderzoek. 

Merk op: in deze waardering van de schoonheid van het landschap spelen de verhoogde 
spoorwegbedding, de regelmatig ingeplante palen die de kabels van de sporen hoog houden, de 
ringlaan met de brug over de spoorweg en het netwerk van hoogspanningsmasten geen rol, hoewel 
ze weldegelijk een invloed uitoefenen op de schoonheid van het landschap. Om deze landschappelijke 
elementen waar te nemen (en te waarderen) moet de blik van de waarnemer worden afgewend van 
het studiegebied. Het is niet mogelijk om zowel vooruit als achteruit te kijken in eenzelfde 
waarneming. Deze landschappelijke elementen bepalen mee het landschappelijk beeld, maar niet 
het landschappelijk beeld van de windturbine en het LWAG dat er bij hoort.  

De aanwezigheid van deze andere landschapselementen bepalen echter mee de globale actuele  
identiteit van het landschap. Het landschap is drager van de samenleving en ze wordt er door 
gevormd. In de actuele samenleving is een efficiënt transportsysteem (auto, trein, elektriciteit) een 
cruciaal onderdeel van het functioneren van de maatschappij. De zichtbare aanwezigheid ervan in 
het landschap heeft er toe geleid dat een ouder landschappelijk beeld gewijzigd is. Het is echter 
eigen aan elk landschap dat het voorkomen ervan wijzigt.  
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7.2 Hoe schoon is een windturbine 

Naaststaande  figuur illustreert hoe de verhoudingen van 
een windturbine een afgeleide zijn van de verhoudingen 
volgens de Gulden Snede.  
Door beide figuren naast mekaar te plaatsen is de 
verwantschap al voelbaar. Variaties in het ontwerp 
kunnen resulteren in afwijkingen van de gulden snede.  
Volgens de leer van de klassieke wijsheren is de gulden 
snede maatgevend om harmonie en schoonheid in 
vormgeving tot stand te brengen.  
Windturbines worden terecht beschouwd als mooie, 
sierlijke en elegante voorwerpen.  
 
Tegenstanders van windturbines oordelen veelal uit vrees 
voor neveneffecten van de werking van de windturbines, 
zoals slagschaduw of geluidshinder. Er is ook vrees voor 
de verandering op zich.  
In het bestek van voorliggende nota wordt niet ingegaan 
op de technische detail van slagschaduw of geluid. Bij het 
dossier zijn uitputtende rapporten gevoegd waaruit blijkt 
dat de hinder door geluid of slagschaduw ten gevolge van 
de nieuwe windturbines beperkt is, of mits de nodige 
maatregelen beperkt blijft.  
De laatste decennia zijn op tal van plaatsen nieuwe 
windturbineparken gerealiseerd. Bijgevoegde foto’s tonen 
dat de landschappelijke schoonheid  wel beïnvloed wordt 
door de aanwezigheid van deze turbines, maar er niet door wordt geschaad.  
 
De toepassing van de kernwaarden van schoonheid geeft volgende evaluatie van de schoonheid van 
een windturbine:  

- orde, ritme en regelmaat: de wieken draaien ritmisch en regelmatig. Ze scheppen 
daarmee orde. Door meerdere windturbines te groeperen in lijnverband word het ritme en 
de orde versterkt. Ook een opstelling in rasterverband met gelijke tussenafstanden zorgt 
voor orde en regelmaat.  

- verhoudingen en schaal: de verhoudingen van een windturbine zijn gebaseerd op de 
gulden snede. De natuurwetten zijn determinerend voor de vormgeving. 

- elegantie en sierlijkheid: een windturbine is slank, sierlijk en elegant.  
- soberheid en introversie, rust: de vormgeving van een windturbine is sober, ontdaan van 

alle visuele ballast. De gebroken witte kleur is neutraal, waardoor de turbine zicht inbedt in 
haar omgeving. De voorgestelde drie-wiekige modellen hebben een langzame rotatie wat 
optisch rustgevend is.  

- harmonisch samengaan met de omgeving in kleurgebruik, ritme of dynamiek: dit 
criterium kan niet beoordeeld worden los van de omgeving.  

- herkenning, positief bijdragen aan collectief geheugen en een culturele identiteit, 
symboolwaarde: een grote windturbine is omwille van haar hoogte een baken in het 
landschap. Het markeert een plaats in de ruimte. Het is ook een symbool van onze actuele 
culturele identiteit. Na verloop van tijd worden deze nieuwe bakens deel van ons collectief 
geheugen. Bovendien verwijst de windturbine naar de windmolens uit het verleden. Een 
lange traditie van windenergie krijgt een nieuwe plaats in de vooruitstrevende samenleving. 

- ecologische waarde en milieubewustzijn:  Windturbines zijn symbolen voor schone 
technologie en duurzaamheid. 

- proportionaliteit, zuinigheid, nut en rendabiliteit:  Grootschalige  windturbines leveren 
proportioneel een hoger rendement dan kleine of middelgrote windturbines. Ze nemen weinig 
ruimte in en zorgen voor energievoorzieningen die ieder van ons dagelijks nodig heeft. 
Windturbines kunnen alleen bovengronds worden ingeplant. Ze hebben immers wind nodig. 
In vergelijking met de oppervlakte inname en de landschappelijke impact van andere 
energiebronnen nemen windturbines echter weinig oppervlakte in voor de productie van veel 
stroom.  

- maatschappelijk-economische en ruimtelijke contextualiteit: energievoorziening is 
een noodzakelijke voorwaarde voor het goed functioneren van maatschappij en economie. 
Windturbines kunnen geplaatst worden in de nabijheid van haar gebruikers. De 
veiligheidsrisico’s en gezondheidsrisico’s zijn verwaarloosbaar in vergelijking met de 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiQ692E0N3kAhXSJFAKHQWABbMQjRx6BAgBEAQ&url=http://www.enerpedia.be/nl/energiethema/windturbines-3/&psig=AOvVaw39cP7OsANO70je38YOtKP6&ust=1569007710133704
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiSubvAz93kAhUDIlAKHVIICMUQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.mp.nl/actueel/aanpak-van-geluidhinder-van-windturbines&psig=AOvVaw39cP7OsANO70je38YOtKP6&ust=1569007710133704
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beschikbare alternatieven voor energieproductie. Energievoorziening is een strategisch goed. 
Windenergie maakt onze maatschappij vrij en onafhankelijk van buitenlandse leveranciers 
en fossiele brandstoffen. 

Windturbines beschikken over alle kwaliteiten die nodig zijn om schoon bevonden te worden.  
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7.3 Hoe beïnvloedt een windturbine de schoonheid van het landschap 

De voet van de windturbine is niet ingeplant in het LWAG. De fysische eigenschappen van het LWAG 
blijven onaangeroerd door het project.  De perceptie van het LWAG kan worden beïnvloed door de 
overdraaiende wieken.  
 
figuur 12. Simulatie van de inplanting van een windturbine in het landschap 

 
 
Het overgrote deel van de windturbine wordt waargenomen tegenover de achtergrond van de lucht. 
De witgrijze kleur van de turbine zorgen ervoor dat de turbine gedeeltelijk opgaat in de kleuren van 
de lucht.  
 
Alleen de toppen van de wieken van de windturbine draaien over het LWAG. Gezien die toppen zeer 
slank zijn en op een behoorlijke hoogte boven het LWAG draaien, is er geen optische relatie tussen 
de toppen van de wieken en het LWAG. Zelfs wanneer het geheel vanop een afstand wordt 
waargenomen, zodat het geheel gevat is in een beeld, dan nog is het niet mogelijk om gelijktijdig 
het LWAG als de wieken als een samenhangend beeld te registreren. 
 
Zelfs als de evaluatie van de invloed van de windturbine op de schoonheid van het landschap niet 
beperkt wordt tot enkel het LWAG dat erdoor getroffen wordt, maar de evaluatie gebeurt ten opzichte 
van het breder landschappelijk kader, dan nog is de impact niet nadelig.  
 
De  invloed van voorliggende aanvraag op de schoonheidswaarde van het landschap kan als volgt 
worden beoordeeld: 

- Orde, ritme en regelmaat: De nieuwe windturbines voegen een bijkomende ordening toe 
aan het landschap. Ze worden op gelijkmatige afstanden van elkaar geplaatst en met 
dezelfde vorm en kleur. Ze voegen een bijkomend ritme toe aan het landschap.  De nieuwe 
turbines hebben geen impact op de ordening van grotere en kleinere boscomplexen of 
bomenrijen in de omgeving, de inplanting van hoevegebouwen, akkers en weilanden in het 
landschappelijk waardevol agrarisch gebied. De nieuwe windturbines hebben geen impact op 
formaten of vormgeving van de percelen, behalve -in beperkte mate- van de akkers waarop 
ze worden ingeplant.  

- Verhoudingen en schaal: De nieuwe windturbines bevestigen de grootschaligheid van het 
landschap en staan in relatie tot de grootschaligheid van de omliggende akkers en weilanden. 
Ze dragen bij tot het schaalgevoel. Ze markeren locaties in de ruimte vanuit grotere 
afstanden. 

- Elegantie en sierlijkheid: De elegantie en sierlijkheid van het landschap wordt niet 
aangetast door de inplanting van de nieuwe turbines. De strakke horizon en het ritme van 
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de afwisselende akkergewassen en  clusters van bomen tegen de achtergrond van de lucht 
blijven de dominante landschappelijke structuur uitmaken.  
De nieuwe turbines zullen met hun ranke stammen en sierlijk traag zwaaiende wieken een 
extra dimensie toevoegen aan de elegantie en sierlijkheid van het landschap.  

- Soberheid en introversie, rust: De nieuwe windturbines verstoren de soberheid en het 
rustig voorkomen van het landschap niet (geluid of slagschaduw zijn onderzocht in aparte 
studies). De windturbines voorzien zijn van 3-bladige rotor met traag draaiende wieken.  

- Harmonisch samengaan met de omgeving in kleurgebruik, ritme of dynamiek: Het 
kleurgebruik van de windturbines gaat harmonisch samen met het kleurenpalet dat voorkomt 
in het landschap. De harmonie van het landschap blijft intact. De nieuwe windturbines 
draaien op het langzame dynamiek van het landschap en ze schrijven zich in, in de 
grootschaligheid van het landschap.  

- Herkenning, positief bijdragen aan collectief geheugen en een culturele identiteit, 
symboolwaarde: De windturbines vormen nieuwe regionale herkenningspunten in het 
landschap. De verandering van het landschappelijk voorkomen zal gewenning vragen. Na 
gewenning komt aanvaarding en vervolgens waardering.  Windturbines dragen bij tot een 
milieubewuste, zelfvoorzienende en sterke gemeenschap. De symboolwaarde van het 
landschap neemt toe. Windturbines dragen op positieve manier bij tot de uiting van onze 
culturele identiteit.  

- Ecologische waarde en milieubewustzijn: De ecologische waarde van het landschap 
neemt toe. De windturbines geven uitdrukking van ecologisch duurzame zorg voor het milieu.  

- Proportionaliteit, zuinigheid, nut en rendabiliteit: de afstanden tussen de windturbines 
zijn zorgvuldig uitgekiend, rekening houdende met orde, ritme, onderlinge verhoudingen, 
zuinig ruimtegebruik en rendabiliteit. Een compactere inplanting zou geen meerwaarde 
geven voor andere bewoners-gebruikers van het landschap en de rendabiliteit van de 
turbines zou er onder lijden.  

- Maatschappelijk-economische en ruimtelijke contextualiteit: Het agrarisch gebied 
blijft bestaan en behoudt haar relevantie. De bestaande ruimte wordt bijkomend ingezet voor 
duurzame en klimaatbewuste energiewinning. De maatschappelijke-economische relevantie 
van het klimaat en energie kan niet onderschat worden.   
Deze inplanting van de windturbines is ook ruimtelijk relevant. De aanwezigheid van vele 
hoogspanningsmasten in de omgeving illustreren de rol van het bestaande landschap op vlak 
van energievoorziening.  Ze voorzien vele gezinnen en bedrijven van duurzame stroom. 
Windturbines zijn nieuwe symbolen  in de huidige maatschappelijke context: ze staan in voor 
het algemene belang en bieden ons nieuwe vrijheden door kilmaatopwarming te bestrijden. 
Vanuit maatschappelijk economisch perspectief en rekening houdende met de bestaande 
ruimtelijke context, kan een uitbreiding van het windturbinepark alleen maar toegejuicht 
worden.  

Besluit: Het LWAG in de sfeer van de windturbine (de gracht) wordt in schoonheid niet aangetast 
door de wieken van de windturbine. Er is geen visuele relatie tussenbeide.  
 
De bredere landschappelijke context is divers en draagt vele betekenissen. De ordelijke en ritmische 
inrichting van het landschap zal versterkt worden door de nieuwe turbines. Verhoudingen van 
bebouwing, infrastructuren, boscomplexen en percelen worden niet aangetast. De dynamiek van de 
nieuwe turbines is in harmonie met het bestaande landschap. Het kleurenpalet van de windturbines 
sluit aan op het bestaande kleurenpalet van het landschap. Het landschap geeft uitdrukking aan de 
actuele identiteit en maatschappelijk streven van onze samenleving. De windturbines versterken en 
vernieuwen deze uitdrukking. De bestaande symboolwaarde van het landschap wordt versterkt. De 
windturbines zijn ingeplant rekening houdende met zuinig ruimtegebruik, proportionaliteit, 
rendabiliteit en nut. 
 
Al de kwaliteiten van het landschap die er samen zorgen voor dat het landschap een intrinsieke 
schoonheid bezit worden niet aangetast. De windturbines doen geen afbreuk aan deze schoonheid, 
integendeel, ze versterken de schoonheid.  
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8 Impact 
 
De kans dat een waarnemer visueel vaststelt dat de wieken van de turbine over het LWAG draaien 
is bijzonder klein.  
 

• Er is 0,022% kans dat de wieken overdag draaien over het LWAG.  
• Er is 0.0066% kans dat de wieken over het LWAG draaien terwijl de zon schijnt.  
• Er is 0.0155% kans dat de wieken over het LWAG draaien bij bewolkte hemel, regen of mist.  

 
De kans dat een waarnemer in de buurt is op de momenten dat de wieken over het LWAG draaien is 
bijgevolg zeer klein; bijna nul.  
 
Er is geen visuele relatie tussen het LWAG in de sfeer van de windturbine met de wieken die er boven 
draaien. Er is dus ook geen visuele impact van het ene op het andere. 
 
Vanuit het standpunt gezien ruimtelijk dat publiek toegankelijk is en maatschappelijk ten dienste 
staat van het algemeen belang, en in relatie tot het breder landschappelijk kader, is invloed van de 
3 windturbines op de schoonheid van het landschap positief.  
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BIJLAGE 1 – OVER SCHOONHEID EN LANDSCHAP 
1.1 Wat is ‘schoonheid’? 
Over het begrip ‘Schoonheid’ is al heel wat inkt uit de pen gevloeid. Duidelijk is echter dat het 
gegeven moeilijk te vatten is in een heldere definitie of een aantal duidelijke toetsingscriteria.  
‘Esthetiek’ wordt in de Van Daele woordenboek omschreven als “schoonheidsleer”. Esthetiek is 
bijgevolg even moeilijk te beschrijven als schoonheid.  
Hierna worden ter illustratie enkele begripsomschrijvingen weergegeven: 
www.vandale.nl  

1 schoon (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord; vergrotende trap: schoner, overtreffende trap: schoonst) 
1 dat wat ons aangenaam aandoet, onze zintuigen streelt; fraai, mooi 
2 vrij van vuil; niet vies, gewassen: schone handen 
3 netto: 6000 euro schoon 
4 weinig vervuiling veroorzakend: schone auto's 
5 vrij van kanker na daaraan te hebben geleden  

2 schoon (bijwoord)  
1 helemaal: ergens schoon genoeg van hebben  

3 schoon (het; o)  
1dat wat mooi is: natuurschoon, stedenschoon 

Relevant voor de verdere concretisering van de schoonheidswaarde van het landschap, van het 
aangevraagde en van de impact van het aangevraagde op het landschap, is dat schoonheid 
aangenaam aandoet, onze zintuigen streelt, niet vies of vuil is en geen vervuiling veroorzaakt.  
www.encyclo.nl: 

“Schoonheid is een idee of gevoel van aangenaam uiterlijk of innerlijk, uitstraling van een 
persoon, dier, (kunst) object, landschap of aangenaam geluid, in het bijzonder muziek.” 

We onthouden dat schoonheid een idee of een gevoel is. Het kan zowel betrekking hebben op een 
uiterlijk voorkomen als op een innerlijk ‘zijn’.  
www.ensie.nl 

“Schoonheid is een eigenschap van een object die aanleiding geeft tot genot of bijval, 
waarbij de laatste rechtvaardiging behoeft in termen van de eigenschappen van het object. 
De term wordt in de huidige esthetica meestal vermeden als zijnde te eng, tenzij 
kunstmatig wordt uitgebreid tot esthetische waarde als zodanig; ook lelijkheid kan 
gewaardeerd worden, zoals met van pijn kan houden”.  

Bovenstaande begripsomschrijvingen geven telkens aan dat schoonheid gekoppeld is aan een 
gevoel, een idee, een zintuigelijke ervaring. De vraag die moet gesteld worden is of de kwaliteit 
‘schoonheid’ wel meer is dan een woord, of ze beantwoordt aan feitelijke gegevens op basis van 
bestaande criteria? Met andere woorden, is schoonheid een intrinsieke waarde? 
 
Hoe is het begrip schoonheid geëvolueerd / de relativiteit van het begrip 
Socrates (470-399 v.Chr.) onderkende drie esthetische categorieën: de ideale schoonheid (de 
optelsom vanuit de natuur), de spirituele schoonheid, (de blik die de ziel aanschouwelijk maakt) en 
de nuttige of functionele schoonheid. 
Voor Plato bestond de ideale vorm alleen als idee in de ideeënwereld. De realiteit van het 
alledaagse vond hij slechts een onvolmaakte afspiegeling van dat idee. Kunst was in zijn ogen een 
nabootsing van die onvolmaakte afspiegeling en daarmee nog bedrieglijker, verderfelijker en 
verwerpelijker. Plato zag het lichaam als een donkere grot, waarin de ziel gevangen zat. Kijken met 
het intellect (dat wat de filosofen konden) had de voorkeur boven kijken met de zintuigen. Voor 
kunst was kennis en kunde nodig. Bij kennis kunnen we denken aan  het inzicht in de proporties en 
maatvoering. De maat was de basis van een goede en schone vorm. Plato onderstreepte dat 
priesters en beoefenaars van alle invloedrijke kunsten de verhoudingen gebaseerd op de gulden 
snede bestudeerden. 

Bij de gulden snede verhoudt het grootste van de twee delen in een lijnstuk 
zich tot het kleinste, zoals het gehele lijnstuk zich verhoudt tot het grootste. 
Hoewel de wiskundige eigenschappen van de gulden snede al in de oudheid 
werden bestudeerd, dateert de term "gulden snede" pas uit de jaren 30 van 
de 19e eeuw. 
De Romeinse bouwmeester Vitruvius gebruikte ‘sterkte’ (firmitas) 

‘schoonheid’ (venustas) en bruikbaarheid (utilitas) als normatieve criteria voor het beoordelen van 
architectuur. Schoonheid is daarin eerder een morele keuze dan uiterlijk voorkomen. Een gebouw 
bijvoorbeeld dat overdadige luxe uitstraalt, representeert hebzucht.  
Proportionaliteit is dus ook afhankelijk van de inpassing in de fysieke, sociale en economische 
context. 

http://www.vandale.nl/
http://www.encyclo.nl/
http://www.ensie.nl/


Ook Vitruvius onderstreepte dat schoonheid is gebaseerd op de getallenleer. Die getals- en 
maatverhoudingen moesten zo zijn dat er harmonie, orde en evenwicht ontstond. 
Kant 1 geeft aan dat schoonheid een morele kant heeft: in zo’n ervaring beleven we de 
mededeelbaarheid van ons gevoelsleven, van het mentale, en zo’n ervaring grondvest onze 
Geselligkeit. Kant meende dat het typisch is voor schoonheid dat als we iets mooi vinden dat we 
dan ook vinden dat anderen het daar mee eens moeten zijn. We vinden het mooi, maar we vinden 
het geen probleem dat we niet kunnen uitleggen waarom dat zo is maar het wel aan anderen 
kunnen laten zien: we kunnen het dus wel delen. 
Umberto Eco verduidelijkt in ‘De geschiedenis van de schoonheid’ dat er geen eeuwige universele 
schoonheid bestaat. Schoonheid is afhankelijk van modellen, die verschillen in zowel de tijd als de 
ruimte. Schoonheid kan niet los gekoppeld worden van wat onze cultuur ons oplegt mooi te vinden. 
Schoonheid zit bovendien op een spanningsveld met haar tegengestelde: de lelijkheid. Zo is het 
voor hedendaagse kunstenaars belangrijker om interessante ervaringen te ontlokken, eerder dan 
een zinnenstrelende ervaring.  
Rob van Gerwen2 beschrijft schoonheid als het besef van de eigen logica van het andere; de 
ervaring van de andersheid van het andere. Lelijkheid daarentegen, beschrijft hij als iets in het 
uiterlijk/voorkomen dat ons verhindert om die eigen logica in dat uiterlijk/voorkomen te zien. 
Schoonheid onderhoudt echter een ongemakkelijke relatie met goedheid. Is een rode meanderende 
stroom plots minder mooi als men beseft dat het om een zwaar vervuilde giftige rivier gaat? 
Willem Elias3 geeft in een reflectie over kunst nog volgende bedenkingen  mee: 
Als men het begrip ‘schoonheidsideaal’ als een meervoudig begrip opvat is het zeer bruikbaar. Dus niet als een 
waardestelsel buiten de mens en evenmin als een fysiologisch feit, maar als cultureel gevormde en te vormen 
modellen. Schoonheid is dan afhankelijk van de mate waarin de vorm het model confirmeert. Dit is echter te mooi 
om waar te zijn. In onze westerse cultuur bijvoorbeeld, zijn we gefascineerd door de grens, de mogelijkheid om 
het model te bevragen. De confirmatie van het model, wordt dus al dan niet aangevuld door de negatie ervan. 
‘Complementaire negatie’ lijkt me een goede formulering voor het verschijnsel dat een vorm aandacht vraagt voor 
zijn volgzaamheid aan het model via een aangebrachte relativering. Deze negatie gaat nooit zover om het model 
zelf te ondermijnen, want dan zitten we in een ander schoonheidsmodel. Schoonheid is dus een voorbeeld van 
het denken over de grens. 
Een kwaliteit, zoals schoonheid, kan men op drie wijzen lokaliseren. Er zou een objectieve intrinsieke waarde 
kunnen zijn, dat wil zeggen dat de waarde in het object zelf aanwezig is. Wanneer iemand deze niet ziet, scheelt 
er dus iets aan zijn waarnemingssysteem. Er is ook een subjectieve intrinsieke waarde. Dit zou betekenen dat het 
criterium in de waarnemer zelf zit. Wanneer de kwaliteit dan niet waargenomen wordt, scheelt er iets aan het 
object. Beide lokaliseringen zijn allicht voor elk object of situatie een illusie. De derde mogelijkheid, die me meer 
plausibel lijkt, is dat de waarde instrumenteel is, dat wil zeggen dat het criterium voor de kwaliteitswaarde bepaald 
wordt door de plaats die een vormgegeven product inneemt in de wereld van de kunst, met andere woorden het 
systeem van objecten en toestanden die vandaag tot de kunst gerekend worden. 
 
Hoe schoonheid valt en opstaat 
Talloze voorbeelden tonen aan dat schoonheidsidealen evolueren.  

Wat in de Belle-Epoque mooi 
bevonden wordt, is tussen 1950 en 
1980 verguisd om momenteel opnieuw 
bewonderd te worden. Talloze 
architectuurparels zijn helaas 
ondertussen gesloopt. 
Wat in de jaren 60 gold als mooi, werd 
in de jaren 80-90 massaal naar het 
stort gebracht. De overlevers staan 
opnieuw in de toonzalen.  

 
1 Kritik der Urteilskraft van Immanuel Kant, uit 1790 (§17) 
2 “Het belang van Schoonheid”, Rob van Gerwen, departement wijsbegeerte, fac. Geesteswetenschappen, universiteit Utrecht, 
2 oktober 2011 
3 Willem Elias - Belgische kunst en kunststromingen na 1945 in een internationaal perspectief, 6 oktober 2012, 
http://belgischekunst.be/2012/10/schoonheid/ 

 



Daar waar de landbouwer vol bewondering kijkt naar een strak 
landschap, vlak, verkaveld in grote rechthoekige akkers en vrij van 
alle ongedierte en onkruid, loopt de bioloog ongeïnteresseerd door 
tot aan het stukje woeste natuur.  

 

In de prehistorie werden vrouwen met stevige 
rondingen als ideaal beschouwd. Ook Rubens hield 
van molligheid. Sinds de tegenovergestelde 
magerzucht tussen de jaren 1960  en 2000 worden 
vrouwelijke rondingen opnieuw gewaardeerd.  
 
Cultuur: verschillen in schoonheidsideaal  
Hoe wij in het westen over schoonheid denken, 
geldt niet overal op de wereld. De Islamitische, 
Boeddhistische, Hindoestaanse en Afrikaanse 
cultuur houden er hele andere ideeën op na. Waar we 
eerst dachten dat schoonheid objectief is als een 
grote groep mensen (de westerse cultuur) dezelfde 
mening erover heeft, zien we nu dat de westerse 
ideeën over schoonheid eigenlijk subjectief zijn. Wat 
als mooi wordt gezien, wordt grotendeels bepaald 
door de cultuur waarin iemand opgroeit. Ook binnen 
de westerse cultuur zijn een culturele verschillen.  
Onderzoek toonde bijvoorbeeld aan dat lager 
opgeleide bewoners, oudere bewoners en bewoners 
van het platteland er een heel ander schoonheidsideaal op na houden dan jonge mensen, hoger 
opgeleide en stadsbewoners.  
In China was het vroeger de gewoonte de vrouwenvoeten kleiner te maken als schoonheidsideaal. 
In Afrika worden dikkere vrouwen bewonderd. In India is overdadige versiering en sprankelend 
kleurgebruik mooi, in het westen is ingetogenheid en soberheid veeleer een te verkiezen.  
Historische bebouwing zoals oude industriële loodsen, vlasroterijen, windmolens, hoevegebouwen 
of distributiecabines werden niet gebouwd om mooi te zijn, maar louter vanuit functioneel oogpunt. 
Ooit werden deze constructies mogelijk als lelijk beschouwd. Deze gebouwen hebben door de jaren 
heen echter een plaats gekregen in ons collectief geheugen. Ze zijn verbonden met onze cultuur en 
identiteit. In sommige gevallen hangen er concrete persoonlijke herinneringen aan vast. Deze 
gebouwen winnen een plaats onze harten, waardoor de gebouwen mooi worden dankzij hun 
overlevering. 

 
 
Welke actuele maatschappelijke waarden/toetsingscriteria  geven invulling aan het begrip 
'schoonheid'? 
Het is duidelijk dat schoonheid niet meetbaar is. Schoonheid is gevoelsmatig, evolutief, cultureel 
bepaald en waarde gebonden.  
Om een inschatting te kunnen maken van de schoonheidswaarde van een landschap en om de 
impact van de aanvraag op deze schoonheidswaarde bespreekbaar te maken zijn echter 
toetsingscriteria nodig. Deze toetsingscriteria kunnen niet al omvattend zijn. Ze zijn onvermijdelijk 
voor discussie vatbaar.  

https://neerlandsdiep.nl/wp-content/uploads/2015/06/petrochemische-industrie.jpg
https://sp.depositphotos.com/140662720/stock-photo-closeup-potato-field-at-the.html
https://www.chapeaumagazine.com/nl/headlines/2018/08/een-kont-a-la-kim-kardashian/
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi76fihktbkAhXKblAKHV6rDVoQjRx6BAgBEAQ&url=https://nl.depositphotos.com/162898030/stockafbeelding-klaar-gopher-in-het-kreupelhout.html&psig=AOvVaw0-shC2QTH_qJmT2qiKajGu&ust=1568750707563376
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi_pqLN9tfkAhWFZVAKHZCGCGcQjRx6BAgBEAQ&url=http://www.junglekey.nl/search.php?query%3DDan%2BVan%2BSeveren%26type%3Dimage%26lang%3Dnl%26region%3Dnl%26img%3D1%26adv%3D1&psig=AOvVaw2s3mUDen53X85KF0l99Gp4&ust=1568812043859992
https://www.molendatabase.nl/nederland/molen.php?nummer=305


1.2 Wat is een ‘landschap’  
Marc Antrop (UGent), Veerle Van Eetvelde (UGent) geven op de website van het Agentschap 
Onroerend erfgoed een omschrijving van het begrip ‘landschap’:  

Landschap is de (hoofdzakelijk visuele) verschijningsvorm van onze leefomgeving. Het is het 
resultaat van de continue wisselwerking tussen menselijke activiteiten en/of ecologische 
processen en natuurlijke gesteldheid. De mens maakt het landschap in functie van zijn 
levensbehoeften die bepaald worden door zijn levenswijze en technologisch kunnen, en in 
functie van de eigenschappen van het gebied waar hij leeft. Vandaar dat er veel verschillende 
landschappen zijn en dat de diversiteit ervan sterk identiteitsbepalend is. Vandaar ook dat het 
landschap betekenis krijgt als een gemeenschappelijk, cultureel erfgoed. Landschappen 
ontwikkelen zich en veranderen met de cultuur. 
Het woord ‘landschap’ verschijnt voor het eerst in de Nederlandse taal, meer bepaald in de 
13de eeuw. Het heeft oorspronkelijk de betekenis van 'een ingericht en beheerd land'. Analoge 
betekenissen vinden we vandaag nog in polderschap en waterschap. Het ingerichte land 
draagt ook de stempel van zijn makers en krijgt daardoor een herkenbare identiteit. Zo kreeg 
het begrip landschap niet alleen een territoriale betekenis, maar terzelfder tijd ook van een 
beeld. Deze meervoudige betekenissen bestaan ook nog in het huidige Nederlands en maken 
dat het begrip landschap dikwijls in overdrachtelijke zin wordt gebruikt 
(politiek/medialandschap) of gepreciseerd wordt met adjectieven (ruraal landschap,...). 
De steeds toenemende snelheid en schaal van de veranderingen in onze maatschappij maken 
dat landschappen hun eerder stabiel karakter van weleer verloren hebben. Hun streekeigen 
karakter verdwijnt geleidelijk en heel wat elementen met een erfgoedwaarde dreigen verloren 
te gaan. En dingen die bedreigd worden, trekken de aandacht. Zo is de aandacht voor het 
landschap de laatste tien jaren sterk toegenomen. Dat blijkt uit het groeiende aantal 
publicaties, de toegenomen media-aandacht en allerhande initiatieven waarbij het landschap 
centraal komt te staan. Landschap is op die manier als thema op de politieke agenda 
terechtgekomen en het landschapsonderzoek heeft een nieuwe impuls gekregen. 
Marc Antrop en Veerle Van Eetvelde beschrijven vervolgens het landschap als een 
gemeenschappelijk erfgoed, met ecologische en culturele waarden. In het Europese 
Landschapsverdrag van de Raad van Europa, dat in 2003 van kracht werd heeft als 
uitgangspunt dat het landschap het gemeenschappelijke onroerende erfgoed behoort waarop 
iedere burger recht heeft. 
 “Iets erkennen als erfgoed gebeurt dus door een maatschappelijke consensus en een 
waardeoordeel. Dit is tijds- en plaatsgebonden. Elementen die in het verleden als erfgoed 
erkend werden volgens waarden en normen van toen, zullen vandaag misschien bizar 
overkomen. Op dezelfde manier is het vandaag moeilijk om de potentiële erfgoedwaarden van 
nieuwe elementen en nieuwe landschappen in te schatten.” 
Het landschap heeft een dynamisch karakter. Een landschap wordt niet vernietigd, maar 
verandert in een nieuw landschap. Het landschap bezit een informatiewaarde; ze omvat 
natuurwetenschappelijke, ecologische, archeologische, historische, sociale en culturele 
aspecten. Heel wat landschappelijke elementen en structuren zijn plaatsgebonden, zoals bijv. 
het landgebruik, dat aangepast is aan de hellingsgraad en de bodemgesteldheid. 
Dikwijls krijgen sommige elementen ook een symboolwaarde die verwijst naar meer 
existentiële en religieuze aspecten. De kennis die uit de informatiewaarde voortspruit, wordt 
gekoppeld aan de directe waarneming van het landschap, waarbij in belangrijke mate de 
esthetische waarde ervan een rol speelt. Samen bepalen ze de belevingswaarde van het 
landschap. 
Landschap is hoofdzakelijk een visueel verschijnsel dat voor iedereen open staat. De 
perceptuele eigenschappen houden dikwijls ook een esthetische appreciatie (of afkeuring) in 
en bepalen sterk de belevingswaarde. Het landschap als bron van esthetische beleving 
komt het best tot uiting in recreatie en toerisme. Materieel uit zich dit in het aanduiden van 
‘groene’ toeristische routes en mooie (panoramische) uitzichtpunten. De keuzes worden 
dikwijls gestandaardiseerd tot enkele geprivilegieerde plaatsen en zijn vastgelegd op 
prentkaarten en gemarkeerd op toeristische kaarten. In die zin geeft een landschap ook een 
economische meerwaarde aan een plaats of gebied. Omgekeerd kan dit leiden tot een 
degradatie van zo’n uitgekozen site door allerhande secondaire ontwikkelingen. 
“Steeds meer krijgt het landschap een multifunctionele betekenis. Dit geldt in het bijzonder 
voor de landschappen die tot de Open Ruimte gerekend worden. Verschillende activiteiten 
moeten mogelijk zijn in eenzelfde ruimte en verweving van functies is noodzakelijk.” 
Het is onvermijdelijk dat ‘landschap’ door verschillende betrokkenen anders wordt begrepen. 
Landschap heeft veel betekenissen, er zijn verschillende invalshoeken en belangenconflicten 
kunnen de standpunten kleuren.  



In Vlaanderen kennen we in principe alleen ‘cultuurlandschappen’; dit zijn landschappen die 
het resultaat zijn van gecombineerde werk van de natuur en de mens.  Ze zijn illustratief voor 
de evolutie van de menselijke maatschappij en de nederzetting in de loop van de tijd. 
In het Vlaams Landschapsdecreet van 1996 en latere wijzigingen wordt landschap gedefinieerd 
als “een begrensde grondoppervlakte met een geringe dichtheid van bebouwing en een 
onderlinge samenhang, waarvan de verschijningsvorm en de samenhang het resultaat zijn van 
natuurlijke processen en van maatschappelijke ontwikkelingen”. Marc Antrop en Veerle Van 
Eetvelde geven aan dat de interpretatie van deze definitie heel wat vragen doet rijzen: wat 
met niet-afgebakende gebieden? Tussen wat en wat moet een onderlinge samenhang 
bestaan? Vanaf wanneer heeft een gebied een geringe dichtheid van bebouwing; immers, in 
Vlaanderen is de grens tussen stedelijke gebieden en open ruimte diffuus.  

Uit de beschouwingen van Marc Antrop en Veerle Van Eetvelde onthouden we dat een landschap 
meer is dan open, onbebouwde ruimte. Landschap omvat het samenspel tussen bebouwing, 
infrastructuren, natuur, landbouw, reliëf, bodemsamenstelling, klimaat,… 
Het landschap is dynamisch en contextueel. Ze draagt veel betekenissen. De esthetiek van een 
landschap kan bepaald worden door het groene karakter en uitzichtpunten op het landschap. 
Elementen in het landschap kunnen symbolen zijn die identiteit geven aan het landschap en aan de 
maatschappij die leeft in dat landschap. 
 
1.3 Wat is “schoonheid van het landschap”? 
Het ontstaan en de evolutie van landschapsschilderkunst geeft ons een goed beeld op hoe de 
schoonheid van het landschap door de eeuwen heen werd gewaardeerd.  
 
Landschapsschilders en fotografen gebruiken het landschap als instrument om uitdrukking te geven 
aan eigen identiteit en waarden. Landschappen worden afgebeeld als uiting van het kunnen van de 
mens of grootsheid van zijn religie, onmetelijkheid en oerkracht, vruchtbaarheid en leven, maar 
ook vernieling en ondergang of een stille kritiek op het toedoen van de mens.  
 
De kunstwereld evolueerde van een idealiserende visie van de menselijke impact op het landschap, 
naar een dreigende kijk op de verhouding tussen mens en  landschap. Wat begon  als tegenreactie 
tegen het verlies van het landschap door de opkomende ver-industrialisering evolueerde naar een 
aanklacht tegen de voortschrijdende disruptie ervan door het mensdom.  

figuur 1. Kunst en fotografie over het landschap in relatie tot klimaat, vrije tijd en 
mobiliteit 

  
Breugel (de oude)  David Hockney  Steffen M. Olsen  
 
Vandaag staat het landschap in belangrijke mate symbool voor het klimaat. Hoe klimaatrobuuster 
het landschap, hoe schoner (en omgekeerd).  
 
De schoonheid van het landschap is de menselijke sensatie die ontstaat uit de waarneming van een 
dynamisch spanningsveld, opgewekt tussen het landschap en haar tijd-ruimte context, met andere 
woorden, waargenomen vanuit het actuele waardenpatroon van de waarnemer.  
Een onderzoek naar de invloed van windturbines op de schoonheid van het landschap is bijgevolg 
een onderzoek naar de mate waarin die menselijke sensatie wordt aangetast of verstoord. 
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1.4 Wat is het waardenpatroon? 
 
Uit voorgaande begripsomschrijvingen van-  en beschouwingen over ‘schoonheid’ en landschap’ 
komen alvast een aantal gemeenschappelijk waarden bovendrijven.  

 
 
De politiek vertegenwoordigt het waardenpatroon van een samenleving. Het waardenpatroon van 
onze maatschappij is gevat in bestuursdocumenten zoals beleidsplannen, uitvoeringsplannen, wet- 
en regelgeving.  
 
1.4.1 Beleidsvisie 
De beleidsstandpunten geven uitdrukking aan de algemene belangen of de gedeelde waarden van 
de samenleving. 
Milieubewustzijn, klimaat  en duurzaamheid zijn pas vanaf de tweede helft van de 20ste eeuw echt 
belangrijke thema’s geworden.  
Vanaf het begin van de 21ste eeuw is regelgeving op vlak van natuurbehoud, milieuzorg, 
hernieuwbare energie en klimaat in een stroomversnelling terechtgekomen. Het milieubeleid in 
Vlaanderen is in belangrijke mate aangestuurd vanuit de Europese richtlijnen. Vandaag staat 
klimaat- en energiebeleid hoog op de internationale politieke agenda. Het zuivere antropocentrisch 
denkpatroon van de samenleving gaat niet meer op. 
  
Europa 
Milieuactieprogramma's (MAP's) geven sinds 1973 richting aan het milieubeleid van de EU. Het 
Milieuactieprogramma richt zich op duurzame ontwikkeling, klimaatverandering, beheer van 
afvalstoffen, luchtverontreiniging, waterbeheer- en bescherming, natuurbescherming en 
biodiversiteit, bodembescherming en geluidshinder. 
In 1997 ondertekende België het Kyotoprotocol en beloofde zijn emissies met 7,5% te 
verminderen ten opzichte van 1990. 
In 2007 werden de 20-20-20 doelstellingen geformuleerd: het aandeel van de verbruikte energie 
dat afkomstig is uit hernieuwbare energiebronnen als zon, wind, water en aardwarmte vergroten 
tot 20 procent, tegen 2020.  
In december 2011 presenteerde de Europese Commissie het Energie-stappenplan 2050, om de 
CO2-uitstoot in 2050 met 80 procent verminderd te hebben. 
Met het Europese Green Deal, voorgesteld in 2019, wil Europa tegen 2050 klimaatneutraal zijn. 
Met dat doel voor ogen wordt gewerkt aan een Europese klimaatwet. De aandacht gaat onder meer 
uit naar het terugdringen van CO²-uitstoot door gebruik van fossiele brandstoffen. Het geeft 
uitvoering aan de internationale afspraken gemaakt op de klimaatconferentie van Parijs in 2015.   
Het Europese energiebeleid streeft naar een constante, duurzame en veilige aanvoer van energie. 
Energievoorziening in de EU moeten betrouwbaarder, schoner en goedkoper worden. De EU wil 
minder afhankelijk zijn van het buitenland en het milieu minder belasten. Ze stimuleert wind-, 
zonne-, waterkracht-, getijden-, geothermische en biomassa-energie.  
 
België-Vlaanderen 
De Europese Verordening over de governance van de energie-unie en van de klimaatactie, vereist 
dat elke lidstaat uiterlijk op 31 december 2019 een geïntegreerd Nationaal Energie- en Klimaatplan 
indient bij de Commissie voor de periode 2021-2030.  
De Vlaamse regering keurde op 9 december 2019 het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030 
definitief goed. Het Vlaamse Energie- en klimaatplan werd geïntegreerd in een nationaal Energie- 
en klimaatplan 2021-2030. Vlaanderen verwacht een toename van de productie van groene stroom 



voor (onshore) windenergie van 3030 Gwh in 2020 (29% van de totale groene stroomproductie) 
naar bijna 5000 Gwh in 2030; of bijna 40% van de totale groene stroomproductie. Om de 
windenergieproductie te verhogen, zal een Windplan 2025 met doorkijk naar 2030 uitgewerkt 
worden. 
Maatschappelijk-politiek en economisch heeft België een heel parcours afgelegd op vlak van 
energie. De steenkoolindustrie ligt nog vers in het collectief geheugen. De laatste steenkoolmijn in 
België sloot pas in 1992.  
Met zeven kernreactoren, uranium uit Congo en een wereldvermaard studiecentrum voor 
kernenergie, kan het land zich nucleaire grootmacht noemen. In 1975 ging Doel 1 in werking met 
de stroomproductie op het net. In 2003 besliste het land om geleidelijk af te stappen van het 
gebruik van kernenergie voor de industriële elektriciteitsproductie op het Belgische grondgebied.  
Om de klimaatdoelstellingen te kunnen halen heeft Vlaanderen haar regelgeving ook op vlak van 
ruimtelijke ordening herhaaldelijk bijgestuurd.  
In artikel 1 van de wet op de stedenbouw uit 1962 is als beginsel aangegeven dat de ordening 
ontworpen wordt uit zowel economisch, sociaal en esthetisch oogpunt, als met het doel ’s lands 
natuurschoon ongeschonden te laten.  
 
Het gewestplan Roeselare-Tielt werd van kracht in 1979. In het gewestplan gaat geen 
aandacht uit naar windturbines. 
 
In het decreet ruimtelijke ordening uit 1999 werd nog geen aandacht besteedt aan 
windturbines, met uitzondering van art 54, 4° waarin windmolens zijn opgegeven als mogelijk 
voorwerp voor een gewestelijke stedenbouwkundige verordening.  
Bij de samenstelling van de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening (VCRO) in 2009, werd een 
kader aangereikt om windturbines te kunnen vergunnen.  
Het ruimtelijk beleid in Vlaanderen is beleidsmatig uitgewerkt in het Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen (eerste versie in 1997), het RSV. De beleidslijnen van het RSV zijn er op gericht de 
open ruimte maximaal te vrijwaren voor de essentiële open ruimte functies, door gedeconcentreerd 
te bundelen en te verdichten.  
In het RSV anno 1997 waren het klimaat en (wind-)energie geen specifieke beleidsthema’s.  
Het RSV werd herzien in 2004 en in 2011. In de herziening van 2011 is de aandacht voor 
hernieuwbare energie opgepikt in het RSV. In  relatie tot de ontwikkelingsperspectieven voor 
gemeenschaps- en nutsvoorzieningen in het buitengebied stelt het RSV dat de niet aan het wonen 
gekoppelde gemeenschaps- en nutsvoorzieningen moeten voldoen aan de volgende ruimtelijke 
voorwaarden: 

- de schaal van de voorziening sluit aan bij de schaal van het landschap, 
- de omvang van de voorziening tast de structuur en de functie van de structuurbepalende 

functies van het buitengebied niet aan. 
 
Het decreet op de ruimtelijke ordening van 1999 herformuleert de doelstelling van ruimtelijke 
ordening als volgt: 
“De ruimtelijke ordening is gericht op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling waarbij de ruimte 
beheerd wordt ten behoeve van de huidige generatie, zonder dat de behoeften van de toekomstige 
generaties in het gedrang gebracht worden. Daarbij worden de ruimtelijke behoeften van de 
verschillende maatschappelijke activiteiten gelijktijdig tegen elkaar afgewogen. Er wordt rekening 
gehouden met de ruimtelijke draagkracht, de gevolgen voor het leefmilieu en de culturele, 
economische, esthetische en sociale gevolgen. Op deze manier wordt gestreefd naar ruimtelijke 
kwaliteit” 
De overheid stelt de duurzaamheidsgedachte centraal, niet meer ’s lands natuurschoon. 
Esthetiek blijft echter belangrijk. 
 
In 2000 bood omzendbrief EME/2000.01 “Afwegingskader en randvoorwaarden 
voor de inplanting van windturbines” een eerste ruimtelijk kader voor de evaluatie van 
vergunningsaanvragen. De richtlijnen werden bijgesteld in 2006 en in 2014. 
Artikel 1.1.4. van de VCRO 2009 bevestigt de algemene doelstelling van het beleid inzake 
duurzame ruimtelijke ordening.  
De wetgever laat in art 4.4.9. van de VCRO expliciet de mogelijkheid om voor windturbines of 
windturbineparken af te wijken van de voorschriften van het gewestplan. In 2009, bij invoering 
van de originele afwijkingsmogelijkheid, werd ze toepasbaar gemaakt voor alle handelingen en kon 
de afwijkingsmogelijkheid ook worden toegepast op Bijzondere plannen van aanleg. Gaandeweg is 
de afwijkingsmogelijkheid expliciet toegespitst op de vergunbaarheid van  windturbines en andere 
installaties voor de productie van energie of energierecuperatie.  
 



De deputatie van de provincie West-Vlaanderen keurde in 2008 een beleidskader goed voor 
grote en middelgrote windturbines ‘Ruimte voor windturbineparken in West-Vlaanderen’. Ze reikt 
afwegingscriteria aan voor de inplantingskeuzes en onderzoekt zoekzones met als doel prioriteiten 
te bepalen over te nemen planningsinitiatieven. Het is een verdere uitwerking van het specifiek 
beleidskader ‘Windturbines’ dat deel uitmaakt van het provinciaal ruimtelijk structuurplan West-
Vlaanderen (MB 06/03/2002) 
 
In 2011 keurde de Vlaamse regering sectorale milieuvoorwaarden voor windturbines goed, om het 
ontbreken ervan in Vlarem en een gemis aan duidelijke, eenduidige en rechtszekere richtlijnen 
rond milieutechnische aspecten bij windturbines op te vangen.  
Met een conceptnota in 2011 van de Vlaamse regering, naar aanleiding van de vaststelling van de 
Windwerkgroep dat veel projecten geblokkeerd zijn, besliste de regering om verder ook in te zetten 
op een strategische aanpak op vlak van hernieuwbare energie.  
In het tweede decennium van deze eeuw krijgen klimaat en energie een speerpuntpositie 
toegewezen in de beleidsvorming. 
Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen wordt vervangen door het Beleidsplan Ruimte 
Vlaanderen. De Vlaamse Regering keurde op 20 juli 2018 de strategische visie van het 
Beleidsplan Ruimte Vlaanderen goed. De strategische visie omvat een toekomstbeeld en een 
overzicht van voorname beleidsopties op lange termijn, met name de strategische doelstellingen. 

De strategische visie van het BRV formuleert in functie van het nastreven van een palet van 
leefomgevingen 10 kernkwaliteiten voor ruimtelijke ontwikkeling met het oog op een goede 
inrichting in projecten:  

•    Gedeeld en meervoudig gebruik   
•    Robuustheid en aanpasbaarheid   
•    Herkenbaarheid, leesbaarheid en visuele aantrekkelijkheid van de omgeving  
•    Waardering van erfgoed en de karakteristieken van het landschap   
•    Biodiversiteit, ecologische samenhang en bodemkwaliteit   
•    Klimaatbestendigheid   
•    Energetische aspecten   
•    Gezondheid   
•    Inclusief samenleven   
•    Economische vitaliteit 

In de beleidsnota omgeving 2020-2024 benadrukt de minister het belang van een bouwshift 
om de strijd tegen de klimaatopwarming aan te gaan. De  bouwshift houdt een kwalitatieve 
verdichting in van bestaand ruimtebeslag, gekoppeld aan een afbouw van ruimte-inname. 
Verdichting wordt  afgestemd op knooppuntwaarde en voorzieningenaanbod van de locatie. 
De biodiversiteit moet terug versterkt worden. Om ecosysteemdiensten te kunnen uitbouwen 
hebben we nood aan robuuste natuur-, bos-, en valleigebieden; een sterk groen-blauw netwerk.  
Zowel in de kernen als op het platteland moet gewerkt worden aan een veilige en kwaliteitsvolle 
leefomgeving, binnen de duurzaamheidsdoelstellingen van de VN.  
De luchtkwaliteit moet verbeteren, niet alleen in functie van het klimaat, maar ook voor de 
gezondheid van de mens en de natuur. We moeten zuiniger omspringen met onze grondstoffen en 
water en hergebruiken wat kan. We moeten meer doen met minder.   
Het ruimtelijk beleid is projectgedreven en gaat uit van een geïntegreerde 
gebiedsontwikkeling. Partnerschappen met participatie en sociale inclusie worden 
aangemoedigd. Een professionele ondersteuning en onderbouwing is meer dan ooit noodzakelijk.  
Technologische innovatie wordt aangemoedigd, voor zover de gezondheid van ecosysteem en mens 
gewaarborgd blijft. Regelluwe kaders bieden ruimte voor experiment.  
Aanpassingen in de wetgeving, richtlijnen in omzendbrieven, sectorale normen, beleidskaders en 
gebiedsvisies zijn gericht op de realisatie van meer windturbines.  De clichering van de 
gewestplanbestemmingen in relatie tot de typevoorschriften voor gewestelijke RUP’s maken 
duidelijk dat windturbines ook in agrarische gebieden kunnen vergund worden.  
Niet te min worden omgevingsvergunningen voor de realisatie van windturbines vaak pas na een 
moeizame procedureslag afgeleverd.  
In landschappelijk waardevolle agrarische gebieden is een bijkomende moeilijkheidsgraad in de 
beoordeling van de mate waarin de schoonheidswaarde van het landschap wordt aangetast.  
Vast staat dat windturbines voor vergunning vatbaar zijn, ook in LWAG. 



Recent4 werd door de minister een duidelijk standpunt ingenomen met betrekking tot de inplanting 
van windturbines in een tweede lijnopstelling langs een bestaande lijn, ook in LWAG: het kan. 
Zoals onder meer blijkt uit de van toepassing zijnde omzendbrief, het voorgaande 
vergunningenbeleid alsook met rechtspraak dienaangaande: windturbines kunnen principieel 
worden ingeplant in tweede lijn en/of in landschappelijk waardevol agrarisch gebied.  
In een onderzoek #Windenergie in Vlaanderen – een ruimtelijk beleid in beweging, 5 stelt het 
departement Ruimte Vlaanderen vast dat de evolutie in aantal gerealiseerde windturbines lager ligt 
dan verwachting. Het tempo waarin windenergie groeit ligt te traag. Noch de ruimtelijke, noch 
de energetische doelstellingen worden gehaald.  

 
Duidelijk is dat klimaat en duurzame energie centrale thema’s geworden zijn in het ruimtelijk 
beleid en in het maatschappelijk debat. In die mate zelfs dat momenteel stemmen opgaan om 
economische overheidssteun, naar aanleiding van de corona-crisis, te koppelen aan voorwaarden 
op vlak van duurzaamheid en de strijd tegen klimaatopwarming (bijvoorbeeld voor de 
luchtvaartsector).  
 
Even duidelijk is dat klimaat en (wind-) energie relatief nieuwe thema’s in het beleid zijn, waarvoor 
zowel maatschappelijk als juridisch een stabiel draagvlak in wording is. 
  
1.4.2 Normen en richtlijnen  
De schoonheidswaarde van het landschap is al eeuwen belangrijk. Het was al belangrijk was op het 
moment van de vaststelling van de gewestplannen. De esthetische waarde is in het 
doelstellingenbesluit van de VCRO (art 1.1.4.) een van de fundamenten van duurzame ruimtelijke 
ontwikkeling.  De visuele aantrekkelijkheid van de omgeving is een van de 10 kernkwaliteiten voor 
ruimtelijke projecten, zoals geformuleerd in de strategische visie bij het BRV.  
Niet te min bestaan geen genormeerde drempelwaarden waaraan de schoonheidswaarde van een 
landschap minimaal moet voldoen. Er wordt hoogstens een indicatie gegeven van de mogelijke 
aandachtspunten, die in rekening moeten worden gebracht voor de evaluatie van de esthetische 
kwaliteiten.   
De wetgever geeft uitdrukkelijk de mogelijkheid om windturbines te vergunnen, ondanks 
afwijkingen ten opzichte van de bestemming. Daarmee geeft de overheid uitdrukking aan de 
expliciete wil om windenergie te bevorderen. 
 
Artikel 4.4.9 van de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening: 
§ 1. Het vergunningverlenende bestuursorgaan mag bij het verlenen van een 
omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor windturbines en 
windturbineparken, alsook voor andere installaties voor de productie van energie of 

 
4 Ministerieel besluit over de omgevingsvergunningsaanvraag van EFD Luminus, dossiernummer 
OMV/2017007624 
5 Windenergie in Vlaanderen- een ruimtelijk beleid in beweging, door Sofie De Mulder, Veerle Strosse, Katleen 
Vermeiren, beleidsmedewerkers bij de afdeling Monitoring en onderzoek van het departement Ruimte 
Vlaanderen 



energierecuperatie in een gebied dat sorteert onder de voorschriften van een gewestplan, afwijken 
van de bestemmingsvoorschriften, indien het aangevraagde kan worden vergund op grond van de 
voor de vergelijkbare categorie of subcategorie van gebiedsaanduiding bepaalde 
standaardtypebepalingen, vermeld in de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 11 
april 2008 tot vaststelling van nadere regels met betrekking tot de vorm en de inhoud van de 
ruimtelijke uitvoeringsplannen, zoals de tekst ervan is vastgesteld bij het besluit van 11 april 2008. 
 
Het eerste lid laat geen afwijkingen toe op de voorschriften van het gewestplan die betrekking 
hebben op de inrichting en het beheer van het gebied. 
 
§ 2. Voor de toepassing van § 1, eerste lid, geldt dat een bestemmingsvoorschrift van een 
gewestplan alleszins vergelijkbaar is met een categorie of subcategorie van gebiedsaanduiding, 
indien deze concordantie vermeld wordt in de tabel, opgenomen in artikel 7.4.13, eerste lid, of in 
de concordantielijst, bepaald krachtens voornoemd artikel 7.4.13, tweede lid. 
Artikel 4.1 van de bijlage van het Typevoorschriftenbesluit bepaalt: 
“Voor zover ze door hun beperkte invloed de realisatie van de algemene bestemming niet in het 
gedrang brengen, zijn de volgende werken, handelingen en wijzigingen eveneens toegelaten: 

• … 
• Het aanbrengen van windturbines en windturbineparken, alsook andere installaties 

voor de productie van (hernieuwbare) energie of energierecuperatie. De mogelijke effecten 
van de inplanting ten aanzien van efficiënt bodemgebruik, eventuele verstoring van de 
uitbating(-smogelijkheden) en de landschappelijke kwaliteiten dienen in een lokalisatienota 
te worden beschreven en geëvalueerd.  

De stedenbouwkundige voorschriften - artikel 15, 4.6.1. van het Inrichtingsbesluit KB 1972  bij  het 
gewestplan Roeselare-Tielt 1979, bepalen voor de landschappelijk waardevolle agrarische 
gebieden: 
“De landschappelijke waardevolle gebieden zijn gebieden waarvoor bepaalde beperkingen gelden 
met het doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen. 
In deze gebieden mogen alle handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen met 
de in grondkleur aangegeven bestemming, voor zover zij de schoonheidswaarde van het 
landschap niet in gevaar brengen.” 
 
De omzendbrief van 8 juli 1997 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerp-
gewestplannen geeft nadere toelichting: 

De bedoeling van de overdruk is in de eerste plaats het bestaande landschapskarakter 
zoveel mogelijk te bewaren en bijzondere aandacht te besteden aan de esthetische 
aspecten van nieuwe inplantingen of verbouwingen. Deze komen tot uiting in de 
architectuur, aard van de gebruikte materialen, beplantingen enz...  
 
Naast dit « beschermend » doel kan de aanduiding van landschappelijk waardevol gebied 
ook de landschapsontwikkeling of -opbouw tot doel hebben. In principe dient het 
specifiek landschapskarakter nader omschreven per gewest. Naarmate de studies vorderen 
kan de specifieke schoonheidswaarde per deelgebied nader bepaald worden6. 
 
Wegaanleg en cultuurtechnische werken zoals ruilverkavelings- en andere 
landinrichtingswerken zijn in principe toegelaten in landschappelijk waardevolle gebieden. 
Deze werken dienen te geschieden aan de hand van een landschapsplan waarbij in 
voldoende mate het karakter van het oorspronkelijk landschap bewaard en/of 
hersteld wordt. Onder landschapsplan wordt verstaan een plan waarin bepaalde delen van 
het landschap ontworpen worden met het doel een maximale integratie in het landschap te 
kunnen bekomen, met andere woorden wordt er hoofdzakelijk rekening gehouden met 
enerzijds het reliëf en anderzijds de beplanting. 
 
Ter aanvulling of verduidelijking van deze bepalingen volgen hier enkele aanwijzingen: 
Landschapsbepalende elementen (zoals hoogstammige bomen, hagen, houtwallen en 
dergelijke) dienen zoveel mogelijk gespaard bij het inplanten van nieuwe constructies. 
Bij bouwaanvragen voor volledig nieuwe bedrijven, die in overeenstemming zijn met het 
esthetisch criterium, is het meestal aangewezen dat de bouwaanvraag vergezeld is van een 
beplantingsplan. Onder beplantingsplan wordt verstaan een plan dat de aan te brengen 

 
6 Het specifiek landschapskarakter van dit projectgebied is niet nader omschreven in de memorie van 
toelichting bij het gewestplan noch in later uitgewerkte studies over de specifieke schoonheidswaarde per 
deelgebied. 



beplantingen aanduidt (soort, aantal en plaats). Er dient ook aangetoond te worden dat de 
aanleg van het opgelegde groenscherm de te vrijwaren schoonheid van het landschap naar 
behoren ongeschonden bewaart. 
Het is aangewezen bij aanleg van een groenscherm enkel streekeigen beplanting te 
gebruiken. 
Bij open gebieden (bv. Haspengouw) is het wenselijk de verspreide inplanting van nieuwe 
constructies tegen te gaan. Voor zover de aanvrager daartoe de mogelijkheid heeft, zal 
hem worden gevraagd, deze constructies in te planten aan de rand van het beschermd 
gebied zo mogelijk buiten het landschappelijk waardevol gebied of daarbinnen op een 
plaats waar de inplanting minder storend is. 
 

De omzendbrief licht niet toe wat bedoeld wordt met ‘oorspronkelijk landschap’. Uitgaande van 
de bestemming die aan het landschap gegeven wordt, zijnde agrarisch, kan verondersteld 
worden dat het gewestplan de intentie had om het agrarisch landschapsbeeld te bevriezen, 
eerder dan terug te grijpen naar het nog oorspronkelijker landschap.  

 
De omzendbrief RO 2014/02 betreffende het afwegingskader en randvoorwaarden voor de 
oprichting van windturbines bevestigt dat het de bedoeling is om de verdere versnippering van het 
buitengebied tegen te gaan en dat ernaar gestreefd wordt om bijkomende negatieve, storende 
visuele vervuiling of invloed op een gebied zoveel mogelijk te vermijden.   

De omzendbrief geeft echter aan dat in bepaalde omstandigheden ook een nieuw 
landschapsbeeld kan geschapen worden, dat een meerwaarde oplevert en de positieve effecten 
benadrukt. Meest opvallend is de verticale verschijningsvorm met tegenwoordig een eerder 
technologische en zelfs design uitstraling in het open landschap. Als windturbineparken 
echter niet weloverwogen worden opgericht, ontstaat er een sterke verstoring van het 
landschap en de omgeving. 
Het principe van de gedeconcentreerde bundeling zoals voorgesteld in het RSV wordt ook 
toegepast op windturbines. De voorkeur gaat uit naar windenergieopwekking in clusters van 
windturbines, boven de plaatsing van verschillende individuele windturbines, in toepassing van 
het principe van plaatsdeling.  

 
De beleidsstandpunten geven uitdrukking aan de algemene belangen van de samenleving. De 
beleidsdoelstellingen met betrekking tot klimaat en energie zijn relatief jong, maar het streven 
naar behoud van de schoonheidswaarde of het belang van de esthetiek in de ruimtelijke ordening 
is al van in het begin een aandachtspunt geweest. De evaluatie van schoonheid wordt gerelateerd 
aan de mate van verstening of verharding versus beplanting, de mate van versnippering, de mate 
waarin het karakter van het oorspronkelijk landschap bewaard of hersteld worden.  
Mits een doordachte inplanting kunnen windturbines nieuwe landschappen tot stand brengen 
met positieve effecten op het landschapsbeeld. Windturbines kunnen zelfs een design uitstraling 
geven aan het landschap.  
Verder is ook de schaalverhouding van de installatie in relatie tot het landschap en de mate 
waarin de installatie de essentiële open ruimte functies al dan niet aantast van belang. 
 
 

1.5 Welke actuele maatschappelijke waarden/toetsingscriteria  zijn van algemeen 
belang bij de evaluatie van  'schoonheid'? 

Het is duidelijk dat schoonheid niet meetbaar is. Schoonheid is gevoelsmatig, evolutief, cultureel 
bepaald, persoonsgebonden en waarde gebonden.  
Om een inschatting te kunnen maken van de schoonheidswaarde van een landschap en om de 
invloed van de aanvraag op deze schoonheidswaarde bespreekbaar te maken zijn echter 
toetsingscriteria nodig. Deze toetsingscriteria kunnen niet al omvattend zijn. Ze zijn onvermijdelijk 
voor discussie vatbaar.  
De voorgestelde toetsingscriteria volgen uit de waarden die onze samenleving vooropstelt.  
Toetsingscriteria geven een zo redelijk mogelijk kader, vertrekkende vanuit een actueel 
maatschappijbeeld, aan de hand waarvan schoonheid bespreekbaar kan worden gemaakt. In dit 
geval vanuit het perspectief van de inplanting van windturbines in een landschappelijk kader, 
waargenomen vanuit het standpunt van de actuele beleidsstandpunten; de vertegenwoordiging van 
het algemeen belang. Onderstaande kernwoorden of kernwaarden kenmerken onze samenleving:  

- het streven naar orde, ritme en regelmaat,  
- verhoudingen en schaal zijn evenwichtig, in balans, 
- elegantie en sierlijkheid als uiting van onze beschaving,  
- het streven naar soberheid en introversie, rust  



- harmonisch samengaan met de omgeving in kleurgebruik, ritme of dynamiek 
- herkenning, positief bijdragen aan collectief geheugen en een culturele identiteit, 

symboolwaarde 
- ecologische waarde en milieubewustzijn (schone technologie) 
- proportionaliteit, zuinigheid, nut en rendabiliteit  
- maatschappelijk-economische en ruimtelijke contextualiteit 

Deze kernwaarden vinden we ook terug in de beschouwingen over het begrip ‘schoonheid’ en 
‘landschap’. Schoonheid wordt afgemeten aan de mate waarin het gene dat wordt waargenomen, 
volgens het standpunt van de waarnemer, uitdrukking geeft aan de waarden. 
  

1.6 Hoe evalueren we schoonheid van het landschap 

- Orde, ritme en regelmaat.  Een versnipperd landschap is minder mooi dan een geordend 
landschap. Zo is een landschap waar kleinschalige bebouwing gegroepeerd is en duidelijk 
te onderscheiden is van grootschalige bebouwing mooier dan een landschap waarin 
kleinschalige bebouwing en grootschalige bebouwing verspreid door mekaar voorkomen.  
Regelmatigheid in de afwisseling tussen bebouwing, bebossing, open landschappen met 
een ritme dat is afgestemd op de dynamiek van het gebied is mooier dan een monotoon 
landschap of een landschap waarin de afwisseling tussen bebouwing, bebossing of open 
landschappen niet geritmeerd is of niet in verhouding staat tot de dynamiek van het 
gebied. Zo verdraagt een hoofdstedelijk gebied een hoger ritme in de afwisseling dan een 
landelijke regio. Een bomenrij waarvan de bomen op gelijkmatige, ritmische afstand van 
elkaar zijn geplant is mooier dan een bomenrij waar het ritme doorbroken is.  

- Verhoudingen en schaal. Een open landschap heeft een grotere schaal dan een besloten 
landschap. Landschappen waar verhoudingen van haar landschapselementen in balans zijn 
met elkaar en op zichzelf is mooier dan een landschap waar deze verhoudingen niet op 
mekaar zijn afgestemd.  Een open landschap in combinatie met grootschalige infrastructuur 
(bijvoorbeeld een snelweg) is mooier dan een kleinschalig besloten landschap dat wordt 
doorkliefd door grootschalige infrastructuren (zoals een snelweg).  

- Elegantie en sierlijkheid. In een landschap komen gebouwen en constructies voor die 
het landschap tekenen, denk maar aan een kerktoren, een kasteel, een 
hoogspanningsmast of een windturbine. Constructies die elegant en sierlijk zijn kunnen het 
landschap mooier maken. Wanneer de constructies echter lomp zijn, bijvoorbeeld een 
industriële loods, of als ze het landschap ontsieren, bijvoorbeeld een grote hoeveelheid 
hoogspanningsleidingen door de lucht die bovendien ongelijkmatige krommingen hebben, 
dan zullen deze constructies het landschap minder mooi maken.  

- Soberheid en introversie, rust. Een ruraal landschap is de plaats bij uitstek waar de 
mens tot rust kan komen. Daartoe  is soberheid van het landschap aangewezen. Hoewel 
landschappen ook door hun overdadigheid een geweldige indruk kunnen maken, 
bijvoorbeeld de Niagara watervallen, is het Vlaamse landschap eerder een landschap waar 
sobere ingetogenheid uitdrukking geeft aan haar intrinsieke eigenschappen. Constructies 
die de soberheid of rust van het landschap verstoren kunnen afbreuk doen aan de 
schoonheidswaarde van het landschap. Zo kunnen bijvoorbeeld hoge constructies van een 
pretpark in een open landschap als storend worden ervaren. Een pretpark is doorgaans 
overladen met versiering (soberheid?), het doel van de inrichting is om aandacht te 
trekken (introversie?) en de dynamiek die er mee gepaard gaat is groot: bezoekers, 
muziek, auto’s, dynamiek van de toestellen,… (rust?). Een pretpark wordt daarom eerder 
als een ‘installatie’ beschouwd in het landschap, dan als een landschap op zich. 

- Harmonisch samengaan met de omgeving in kleurgebruik, ritme of dynamiek. 
Nauw verwant met soberheid en introversie is harmonie. Dankzij een harmonie in 
kleurgebruik, terugkerende ritmepatronen of door een afstemming in dynamiek wordt in 
het landschap een eenheid en samenhang gevormd. Een landschap waarin gebouwen, 
constructies en de natuur gebruik maken van een zelfde kleurenpalet komt harmonischer 
en mooier over dan een landschap waarin kleuren worden gebruikt die in die context niet 
voorkomen. Zo zal bijvoorbeeld een paars gebouw in een natuurlijke omgeving storender 
zijn dan een aardekleurig gebouw met rieten dak; tenzij het herfst is… Dan kan een paarse 
constructie mogelijk wel opgaan in de omgeving.  



- Herkenning, positief bijdragen aan collectief geheugen en een culturele identiteit, 
symboolwaarde. Landschappen geven vorm aan de identiteit van de maatschappij die er 
in leeft.  Ze zijn immers het resultaat van het continu proces van actie en interactie tussen 
mens en natuur. De vorm van het landschap wordt bepaald door haar gebruikers. In een 
agrarisch landschap is de landbouwer de belangrijkste gebruiker. Constructies in een 
agrarisch gebied die het agrarisch gebruik van dat gebied kunnen bedreigen worden 
daardoor als storend, lelijk, ervaren. Daarom wordt een zonevreemd bedrijf in een 
agrarisch gebied vaker als lelijker beschouwd dan een landbouwbedrijf; hoewel de 
constructies er precies hetzelfde kunnen uitzien. Constructies die een plaats verdienen in 
de open ruimte en die op een positieve manier bijdragen aan het welzijn van iedereen 
worden wel als acceptabel beschouwd en worden door de jaren heen een onlosmakelijk 
onderdeel van het landschap. Ze maken deel uit van de schoonheid van het landschap. 
Voorbeelden hiervan zijn watertorens, oude windmolens of veldkappelletjes. Deze 
constructies krijgen na verloop van tijd een symboolwaarde. Ze vormen herkenningspunten 
in het landschap en ze geven uitdrukking aan de identiteit van de cultuur.  

- Ecologische waarde en milieubewustzijn. Klimaat en milieu bepalen in toenemende 
mate de maatschappelijke agenda. Het bewustzijn dat ingrepen noodzakelijk zijn om onze 
voorzieningen te verduurzamen groeit. Nieuwe ingrepen in het landschap die helpen om de 
doelstellingen voor een betere wereld waar te maken worden daardoor gemakkelijker 
aanvaard dan constructies die het milieu bedreigen. Een nieuw windpark in het landschap 
zal gemakkelijker aanvaard worden dan bijvoorbeeld een nieuwe steenkoolcentrale. Hoewel 
beide constructies een eigen intrinsieke schoonheid bezitten, zal de wetenschap over de 
vervuilende effecten van de constructies de schoonheidswaarde ervan beïnvloeden. Het 
zelfde geldt voor het landschap waarin dergelijke constructies geplaatst worden. Een 
landschap met windturbines is mooier dan een landschap met een steenkoolcentrale er in.  

- Proportionaliteit, zuinigheid, nut en rendabiliteit. Zoals Vitruvius al aangaf is het 
belangrijk om het doel en de middelen evenwichtig op mekaar af te stemmen. Overdaad 
kan ertoe leiden dat schoonheid vervalt. Anderzijds mag zuinigheid niet ten koste gaan van 
het nut en de duurzaamheid of deugdzaamheid van de investering. Ook dat zou leiden tot 
ergernis. Op landschappelijk gebied is zuinigheid zeker relevant. De open ruimte is schaars. 
Grondinname moet dus zorgvuldig en evenwichtig worden afgewogen tegenover het doel 
van de inname. Zo is het voor windturbines belangrijk om zorgvuldig te onderzoeken welke 
grond kan ingenomen worden. Clustering van windturbines is te verkiezen. Turbines 
moeten niet onnodig ver van mekaar geplaatst worden, omdat de landschappelijke invloed 
daardoor onnodig verspreid wordt. Anderzijds mogen turbines ook niet te dicht bij mekaar 
geplaatst worden, omdat ze daardoor rendementsverliezen lijden. Bij de beoordeling van 
de schoonheid van het landschap en de objecten in het landschap speelt rendabiliteit, nut 
en proportionaliteit weldegelijk een rol.  

- Maatschappelijk-economische en ruimtelijke contextualiteit. Zoals eerder 
aangegeven is de ruimte voortdurend in beweging. Nieuwe technologieën, oorlogen, 
demografische evoluties, toename van de welvaart of verarming hebben een 
onvermijdelijke weerslag op het landschap. Wanneer we bewust vorm geven aan het 
landschap, wordt uitgegaan van streefbeelden die vertrekken vanuit de huidige 
maatschappelijke, economische en ruimtelijke context en gericht worden op een 
ideaalbeeld op een toekomstige context. Het ideaalbeeld heeft ook betrekking op een 
schoonheidsideaal, hoewel dat niet altijd bewust gebeurt. In Vlaanderen streven we naar 
een duurzame wereld, waarin de samenleving zorg draagt voor haar burgers, waar 
voorzieningen zijn die economische groei toelaten en waar de ruimte wordt ingericht om 
maatschappelijk welzijn en economische welvaart te laten floreren. Voorzieningen die het 
algemene belang dienen en zorgen voor welvaart en welzijn, dragen in die zin bij tot de 
schoonheid.  Zo kunnen bijvoorbeeld snelwegen ook mooi zijn. Ze laten ons toe om met 
vakantie te gaan, om te gaan werken en om de producten van onze arbeid te verspreiden. 
We associëren snelwegen met vrijheid en vooruitgang. Er is bijna geen enkel ander 
vervoersmiddel dat ons vandaag dezelfde mogelijkheden biedt. Tenzij we vaststaan in de 
file, kan een rit op de snelweg aangename gevoelens losweken, waardoor we van de 
snelweg beginnen te houden, en ja: we vinden de snelweg, op een eigenaardige manier, 
zelfs mooi. Deze contextualiteit is ook relevant voor windturbines in het landschap. 
Windturbines voldoen aan maatschappelijke noden in grote volumes op een manier dat 
beantwoordt aan ons ideaal van een gezondere wereld.  



BIJLAGE 2 – OVER DE WINDTURBINE 

1.7 Kenmerken van de windturbine 

figuur 2.Het aangevraagde 
De plannen tonen de inplanting van de 
turbines, de (tijdelijke en definitieve) 
verharding en de bijhorende 
distributiecabine. De plannen geven 
een zicht op de hoogte van de 
constructies en de vormgeving ervan. 
De afmetingen van de toegangswegen, 
werfzone, distributiecabine en 
windturbines zijn op de plannen 
aangegeven.  
De verhardingen per turbine zijn 
beperkt tot de noodzakelijke 
werkoppervlakken  en toegangswegen; 
de tijdelijke verhardingen worden 
verwijderd na de ingebruikname van 
de windturbine en het terrein wordt in 
zijn oorspronkelijke staat gebracht. Op 
de plannen is te zien dat de visuele 
impact van de distributiecabine naast 
de windturbine verwaarloosbaar is 
gezien de kleinschaligheid van de 
cabine.  
 

De cabine heeft niet alleen een kleinschalige omvang, 
ze wordt ook voorzien in een groene kleur, die visueel 
opgaat in het omliggende landschap.  
Verharding rond de turbines en toegangswegen tot de turbines zijn voorzien in steenslag, om 
niveau van het maaiveld en met een zwakke helling, zodat hemelwater afwatert naar het maaiveld. 
De oppervlakte van de te verharden zones is beperkt. De impact ervan op het landschap is 
bijgevolg zeer beperkt, zeker in verhouding tot de impact van de grote windturbine.  
Verharding en distributiecabines worden aangelegd buiten het LWAG. Een evaluatie van de impact 
van deze constructies op de schoonheid van het LWAG is bijgevolg niet relevant. 
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