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Windmolens

Er zijn nu al zeven concessies voor in
totaal meer dan driehonderd windmolens
op zee. Eens ze er allemaal staan, is het de
bedoeling dat er nog zones bijkomen.

Aquacultuur

Zone (binnen de windmolenparken)
waar onder meer via kunstmatige
riffen mosselen, oesters of kreeften
kunnen worden gekweekt.

Eiland met golfterrein
Cargo-luchthaven

Een luchthaven op zee die de
huidige luchthaven van Oostende
vervangt. Vanop zee kan de vracht
(bijvoorbeeld per schip) dan verder
vervoerd worden.
(de foto is een simulatie van een
soortgelijk Nederlands project)

Een reeks eilanden moet onze
kust tegen de stijgende zeespiegel beschermen. Knokke-Heist
wil er golfterreinen en hotels op
bouwen en een brug maken tot
in Knokke.

Energie-eiland

Twee eilandjes waar de energie die
windmolenparken produceren
tijdelijk kan worden opgeslagen.

Zeebrugge

Oostende

Knokke-Heist

Na energieeiland en golfterrein op zee:
nieuw wild plan voor luchthaven voor de kust

‘Welkom op Noordzee airport’
Een vrachtluchthaven aanleggen op een kunst
matig eiland voor onze kust, daar droomt West
Vlaams provinciegouverneur Carl Decaluwé
van. Maar het wordt dringen, want er zijn ook
al plannen voor een energieatol, een meeuwen
eiland, een eiland met golfterrein én oesterban
ken. ‘De zee helemaal volbouwen zal toch ook
niet gaan’, zegt staatssecretaris van Noordzee
Bart Tommelein (Open VLD).
TOM LE BACQ
Heeft er iemand nog een idee
voor de Noordzee? De lijst met
plannen voor het strookje wa
ter voor onze kust neemt stil
aan onmetelijke vormen aan.
De WestVlaamse gouverneur
Carl Decaluwé lanceerde giste
ren het nieuwste en waar
schijnlijk meest spectaculaire:
een luchthaven op een opge
spoten eiland op een paar kilo
meter voor onze kust.
‘Een studie van adviesbureau
Econopolis (van oprichter
Geert Noels, nvdr.) heeft aange
toond dat zo’n plan onze haven
van Zeebrugge en de hele
WestVlaamse economie voor
uit zou kunnen helpen’, zegt

Decaluwé. ‘En waarom ook
niet? We hebben met bagge
raars Deme en De Nul alle
knowhow in huis om dat aan te
leggen. En zo’n eiland zou ons
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LEOPOLD LIPPENS
Burgemeester
KnokkeHeist

Ze maken die
luchthavens in landen
waar ze tweeduizend
kilometer kust
hebben. Hier hebben
we er amper 65

Excuses voor exambassadeur
Howard Gutman na seksschandaal
Innovating Digital Content

ook helpen beschermen tegen
de stijgende zeespiegel. We
spreken hier over plannen voor
2030 of 2040. Maar we moeten
durven te dromen.’

Verschillende plannen
Die droom zal dan ingepast
moeten worden in alle andere
ideeën. Er waren al plannen
voor een reeks eilanden die on
ze kust moeten beschermen te
gen de stijgende zeespiegel, de
zogenaamde Vlaamse Baaien.
En er worden ook al twee ener
gieatollen aangelegd voor on
ze kust: daar zal de energie die
onze windmolenparken produ
ceren tijdelijk kunnen worden
opgeslagen. En er komen ook
nog windmolens bij. En tussen
die windmolens komen zones
voor aquacultuur. ‘Daar zou
den dan bijvoorbeeld mos
selen, oesters of kreeft
kunnen worden ge
kweekt’, zegt Hans
Pollet van het Insti
tuut voor Landbouw
en Visserijonder
zoek (ILVO).
‘De plannen voor
dat
energieatol

zijn al concreet: dat kan er bin
nen enkele jaren komen’, zegt
Bart Tommelein (Open VLD),
staatssecretaris
voor
de
Noordzee. ‘Die eilanden, laat
staan een luchthaven op zee,
dat is allemaal nog veel va
ger. Ik wil dat idee gerust be
kijken, maar het is ook niet de

bedoeling dat we de hele zee
gaan volbouwen met dingen
waar we op land geen plaats
meer voor hebben.’

Liever golfterreinen
De KnokkeHeistse burge
meester Leopold Lippens
(GBL) is altijd één van de grote
voorstanders geweest van ei
landen voor onze kust. Hij wou
zijn gemeente via een brug
zelfs met die eilanden verbin
den en er golfterreinen op aan
leggen. Daar vrachtvliegtuigen
laten overvliegen zou dat plaat
je grondig verstoren.
‘Ik zie het nut niet in van zo’n
zeeluchthaven’, zegt hij. ‘Ze
doen dat in landen waar
ze tweeduizend
kilometer kust
hebben. Hier
hebben we er
amper 65.’

De gouverneur vindt dat we alle
knowhow hebben om eilanden in
de zee te bouwen. Foto: hol/phk
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