
WINDMOLENS 
VOOR OOSTKAMP EN BEERNEM

de Zesling



Waar zien we De Zesling?

We verwelkomen vijf windmolens aan 
de spoorlijn, één aan de snelweg.

De windmolens staan ver uit de buurt 
van de meeste woningen, op plaatsen 
die niet hinderen voor de natuur. 
Het geluid dat ze maken verdwijnt 
meestal in het achtergrondlawaai van 
de drukke spoorlijn en de snelweg. 
De plek is heel zorgvuldig gekozen, 
volledig in lijn met de visie van de 
Vlaamse overheid.



Projecten voor de buurt Wist je al dat?
De buurt pikt meer dan één graantje mee van  
De Zesling. De initiatiefnemers werkten vier projecten uit 
waar beide gemeenten nog lang van kunnen genieten. 
U kan via de website www.dezesling.be aangeven hoe 
belangrijk u elk van die voorstellen vindt. De projecten die 
volgens de inwoners van Oostkamp en Beernem voor de 
grootste meerwaarde zorgen, krijgen van ons de meeste 
steun.

Wind één van de weinige energiebronnen is die we in 
ons land hebben? Gelukkig is hij onuitputtelijk.  
En we kunnen er zelf elektriciteit mee maken zonder 
dat we afhangen van verre olieleveranciers.

De wetgeving in ons land heel streng is voor 
windmolens? Een woning mag per jaar bijvoorbeeld 
maximaal 8 uur slagschaduw ondervinden.  
Ook als er meerdere windmolens staan,  

blijft het maximum op 8 uur per jaar.

Het maximum geluid dat u mag horen van een 
windmolen aan de buitengevel van een huis evenveel 
is als het geluid… van een gemiddelde frigo.  
Dit is de grens voor de dichtste woningen.  

Wie verder woont, hoort dus nog minder.

Windmolens veilig zijn voor mensen én voor  
de natuur? Op advies van natuuexperten worden 
windmolens automatisch stilgelegd op de momenten 

dat vogels voorbijtrekken of vleermuizen uitvliegen.

Als je evenveel elektriciteit wilt produceren met 
zonnepanelen als De Zesling doet, dat je dan 
26.000 daken van huizen nodig hebt?  
Of, je zou 171 voetbalvelden volledig moeten 

bekleden met zonnepanelen.

De levensduur van een windmolen ongeveer 25 jaar 
is? Na die periode worden de windmolens en 
de betonnen fundering afgebroken en volledig 
gerecycleerd.

Basisschool De Vaart krijgt dakisolatie voor haar  
twee oudste gebouwen en bespaart zo energie terwijl  
de kinderen het lekker warm hebben. 

Onze boerderijen krijgen een mooie inkleding 
met hagen en houtkanten, hoogstamfruitbomen, 
knotbomen en poelen.

Er komen extra laadpalen voor elektrische auto’s in 
Oostkamp en Beernem.

In de ruime omgeving van De Zesling voorzien we 
de straten van statige bomenrijen.

Beste inwoner van Oostkamp of Beernem,

Ook in coronatijden zet de klimaatverandering ons voor 

een grote uitdaging. Zijn er oplossingen? Kunnen we 

onszelf, en vooral ook onze (klein)kinderen beschermen? 

Jawel. Een vaccin zal het niet zijn, maar met windenergie 

komen we al een eind in de goede richting.

We zijn blij u De Zesling aan te kondigen, een project met 

zes fraaie windmolens tussen Oostkamp en Beernem. 

Samen zullen ze meer elektriciteit produceren dan alle 

gezinnen in beide gemeenten verbruiken. Veilige en 

gezonde stroom, van eigen bodem bovendien.

Maar daar blijft het niet bij. De initiatiefnemers willen 

dat De Zesling extra voordelen biedt voor de inwoners 

van Oostkamp en Beernem. Daarom gaan we kosteloos 

verschillende projecten voor de buurt ontwikkelen en u 

kunt kiezen. U leest er meer over in deze folder.

Als alles goed gaat levert De Zesling vanaf het najaar van 

2022 groene stroom. En dit zullen we vieren, niet meer 

online maar samen met alle inwoners. Beloofd!



Wil je meer weten over De Zesling of  
over windenergie als oplossing voor het energievraagstuk?  
Sluit dan aan bij de infosessie op 16 februari 2021.  

We zagen jullie liever in het echt,  
maar omwille van corona gaat de sessie online door.  

Je kan inschrijven via onze website.

Voor meer info over het project, check onze website.  
Geen internet? Bel ons op 02 289 95 66

www.dezesling.be

ONLINE INFOSESSIE

De Zesling is een initiatief van 
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