
Voorwerp van de aanvraag 

Het voorwerp van deze aanvraag betreft de bouw ene xploitatie van drie nieuwe windturbines 

(respectievelijk WT01, WT02 en WT03) op het grondgebied van de gemeente Grobbendonk (WT01 

en WT02) en op het grondgebied van de gemeente Herentals (WT03). Deze drie turbines bevinden 

zich op het bedrijventerrein Klein-Gent. Dit industrieterrein bevindt zich ten zuiden van de E313 

tussen de afritten Herentals-West en Herentals. De inrichting zal ingeplant worden in industriegebied 

en instaan voor het opwekken, de transmissie en distributie van elektriciteit.  

De maximale turbinespecificaties zijn  

WT01 

Nominaal vermogen: 3,8 MW 

Rotordiameter: 114 m  

Masthoogte: 90 m 

Tiphoogte: 147 m  

WT02 

Nominaal vermogen: 3,8 MW 

Rotordiameter: 110 m  

Masthoogte: 92 m 

Tiphoogte: 147 m  

WT03 

Nominaal vermogen: 3,8 MW 

Rotordiameter: 124 m  

Masthoogte: 85 m 

Tiphoogte: 147 m 

Volgende onderdelen worden aangevraagd door EDF Luminus: 

- Een windturbine WT01 met ene vermogen van maximaal 3,8 MW en een gemiddeld jaarlijkse 

bruto energieproductie van de turbine 6,84 GWh/j. 

- Een windturbine WT02 met ene vermogen van maximaal 3,8 MW en een gemiddeld jaarlijkse 

bruto energieproductie van de turbine 6,84 GWh/j. 

- Een windturbine WT03 met ene vermogen van maximaal 3,8 MW en een gemiddeld jaarlijkse 

bruto energieproductie van de turbine 6,84 GWh/j. 

- Drie transformatoren met elk een individueel vermogen van 4.000 kVA. 

De oprichting en exploitatie van de twee geplande windturbines behoort tot de lijst met Provinciale 

projecten en wordt beschouwd als een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III. Van het 

project-m.e.r. besluit. 

Een uitgebreide omschrijving van het aangevraagde project is terug te vinden in de lokalisatienota. 

deze is opgeladen in het idgitale loket onder ‘Addenda R.20.1.6’. De effectenbespreking is terug te 

vinden in het onderdeel ‘effecten op omgeving’ van het loket. Voor de respectievelijke studies, 

alsook de gevraagde gegevens onder addendum in R20.1.6, er wordt eveneens verwezen naar 

bovenvermelde lokalisatienota. het uitvoeringsplan is terug te vinden onder ‘Plannen’ 

 


