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1 Inleiding 

Deze lokalisatienota beschrijft de locatiekeuze en de effecten op mens, natuur, landschap en milieu voor 

de plaatsing van 2 windturbines met een maximaal individueel vermogen van 4,0 MW in het 

industriegebied ‘Klein Gent’ gelegen op het grondgebied van Herentals en Grobbendonk. Deze 

lokalisatienota wordt als begeleidend document aan de aanvraag van de omgevingsvergunning 

toegevoegd. 

 

Beide windturbines vormen een deel van een groter gepland windproject van in totaal 5 windturbines 

waarvan de 3 overige windturbines door EDF Luminus worden aangevraagd. De locatiekeuze van de 

windturbines is mede het resultaat van een samenwerking tussen beide partijen met als doel tot een 

optimale en energetisch maximale invulling te komen van het bedrijventerrein en zijn onmiddellijke 

omgeving. De projecten werden zodanig op elkaar afgestemd zodat er te allen tijde voldaan kan worden 

aan de geldende normen, richtwaarden en criteria voor slagschaduw, geluid en veiligheidsaspecten.  

 

De windturbines die deel uitmaken van de omgevingsvergunningsaanvraag van Eneco zijn gelegen aan 

de rand van het bedrijventerrein ‘Klein Gent’ op gronden die zijn ingekleurd als agrarisch gebied. 

Windturbine WT-E1 bevindt zich op een braakliggend perceel grenzend aan het bedrijventerrein van De 

Ceuster meststoffen (DCM) te Grobbendonk. DCM is tevens eigenaar van het perceel waarop WT-E1 

gepland wordt. De elektriciteit geproduceerd door WT-E1 zal via de hoofdcabine van DCM ook deels 

worden afgenomen door DCM waarbij het overschot geïnjecteerd wordt op het distributienet. 

Windturbine WT-E2 bevindt zich op een perceel grenzend aan enkele naburige bedrijven op het 

grondgebied van de gemeente Herentals. De elektriciteit die door WT-E2 wordt geproduceerd wordt 

vooralsnog volledig op het lokale distributienet geïnjecteerd wat in principe ten goede komt van de 

lokale bedrijvigheid.   

 

Bedrijventerreinen zijn ruimtelijk gezien bij uitstek gunstige plaatsen om windturbines in en aan te 

bundelen. Enerzijds zijn ze daar ruimtelijk het gemakkelijkst te integreren in het landschap, maar ook 

vanuit milieutechnische oogpunt zijn dit gunstige locaties aangezien bedrijventerreinen en hun 

onmiddellijke omgeving veelal aanzienlijk minder kwetsbare locaties of hindergevoelige receptoren 

bevatten dan andere gebieden. 

 

Bij de keuze van de inplantingslocaties van de windturbine werd rekening gehouden met de principes 

van de gedeconcentreerde bundeling. De windturbines worden gebundeld aan het bedrijventerrein 
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‘Klein Gent’ en vormen samen met één reeds vergunde1 windturbine van Eneco de afbakening van de 

zuidelijke grens van dit gebied. Deze grens is tevens evenwijdig gelegen met de E313, een lijnstructuur 

die verder benadrukt wordt door het geplande windproject van EDF Luminus. De inplanting van de 

windturbines aan industriegebied, samen met de reeds vergunde windturbine, en het geplande 

windproject van EDF Luminus nabij de E313, zorgt dat voldaan is aan het clusteringsprincipe en het 

principe van de gedeconcentreerde bundeling. 

 

De specifieke locaties van de windturbines zijn mede het resultaat van de energetische optimalisatie en 

maximalisatie van het projectgebied waarbij rekening wordt gehouden met de noodzakelijke 

tussenafstanden ten gevolge van veiligheidsaspecten en het vrijwaren van de huidige en toekomstige 

hoofdactiviteiten op de betrokken terreinen. Er wordt naar gestreefd om omliggende bedrijven en 

woonzones zo min mogelijk extra te belasten door verhoging van het achtergrondgeluid alsook door 

effecten van slagschaduw. Met een maximaal vermogen van 4.0 MW, een maximale rotordiameter van 

124 m en een maximale tiphoogte van 157 m+TAW2 wordt een maximale energetische optimalisatie 

nagestreefd, rekening houdend met de externe randvoorwaarden die limieten opleggen aan de 

maximale dimensies van de windturbines.  

 

Het voorliggende project realiseert dus een evenwicht tussen een minimale belasting van de omgeving, 

en de toekomstgerichte energievoorziening, en dit alles met respect voor de goede ruimtelijke ordening. 

  

                                                

1 Vergund windturbine van Eneco (2011, toenmalig Air Energy) waarvan de uitvoering van de stedenbouwkundige vergunning 

voorlopig geschorst is (er wordt nog op een uitspraak gewacht van het grondwettelijk hof n.a.v. een prejudiciële vraag gesteld 

door de Raad voor Vergunningsbetwistingen). Deze windturbine stond in het vergunningsdossier van destijds gekend als WT01 

en maakte deel uit van 2 vergunde windturbines waarvan windturbine WT02 niet is meegenomen in de effectenstudies van deze 

lokalisatienota aangezien deze niet compatibel is met de huidige geplande windturbine WT-E2. Indien de vergunningen voor de 

geplande windturbines worden bekomen zal WT02 niet meer worden gerealiseerd door Eneco. 

 

2 m+TAW: Hoogte (in meter) boven het referentieniveau in België bepaald tijdens de Tweede Algemene Waterpassing (1947-

1968) 
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2 Beleidskader 

2.1 Doelstellingen 

De initiatiefnemer Eneco en de betrokken perceeleigenaars wensen met dit windenergieproject een 

belangrijke positieve bijdrage te leveren aan het milieu en de klimaatdoelstellingen. 

 

De windturbines kaderen in de Europese doelstellingen, tegen 2030 moet hernieuwbare energie in 

de Europese Unie toegenomen zijn tot 32 procent. Tevens zullen de windturbines van Eneco een 

bijdrage leveren aan het Belgische klimaatakkoord dat op 5/12/2015 werd goedgekeurd. De 

belangrijkste punten in dit akkoord zijn: 

• Reductie van broeikasgasemissies: rekening houdend met de doelstelling van de federale 

overheid om 7.000 kton bijkomende reducties te realiseren, zullen Vlaanderen, Wallonië en 

Brussel in de periode 2013-2020 hun uitstoot van broeikasgassen lineair beperken. Tegen 2020 

moet Vlaanderen 15,7%, Wallonië 14,7% en Brussel 8,8% minder broeikasgas uitstoten ten 

opzichte van 2005; 

• België zal in 2020 13% van het energieverbruik invullen met hernieuwbare energiebronnen; 

• Opbrengst van de veiling van CO2-emissierechten: van de huidige beschikbare 326 miljoen euro 

krijgt de federale overheid 10%, het Vlaams Gewest 53%, het Waals Gewest 30% en het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 7%; 

• Van de opbrengsten van de toekomstige veiling van CO2-emissierechten krijgt de federale 

overheid 9,05%, het Vlaams Gewest 52,76%, het Waals Gewest 30,65% en het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest 7,54%; 

• Internationale financiering: België verbindt zich tot een jaarlijkse financiering van 50 miljoen 

euro tot in 2020. De helft daarvan, 25 miljoen euro, wordt gedragen door de federale overheid. 

Vlaanderen financiert 14,5 miljoen, Wallonië 8,25 miljoen en Brussel 2,25 miljoen euro. 

 

Met dit initiatief levert Eneco ook een bijdrage aan het globale klimaatakkoord (Adoption of the Paris 

agreement) dat op 12/12/2015 in Parijs werd goedgekeurd. De belangrijkste punten in dit akkoord zijn: 

• De stijging van de wereldwijde gemiddelde temperatuur in vergelijking met pre-industriële 

hoogtes onder de 2 graden Celsius te houden. Er worden inspanningen nagestreefd om de 

temperatuurstijging tot 1,5 graden Celsius te beperken. We erkennen dat dit de risico's en 

gevolgen van de klimaatverandering significant zou reduceren. 

• Er wordt gemikt om de wereldwijde piek van broeikasgasemissies zo snel mogelijk te bereiken 

en die daarna snel te verlagen, in overeenstemming met de op dat moment beschikbare 

wetenschappelijke kennis. 

 

Om de Vlaamse hernieuwbare energiedoelstelling te halen, moeten het aandeel groene stroom 

en het aandeel groene warmte nog sterk verhogen en moet ook de energie-efficiëntie nog sterk 
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verbeteren. In dit kader hecht de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan de principes in de 

Conceptnota "Realisatie van een 'Fast Lane' voor windenergie". De nota focust op de verhoging van de 

groene stroomproductie en meer bepaald op de productie van on shore windenergie.  

 

In navolging van de ‘Fast Lane’ lanceerden voormalig Vlaams minister van Energie Bart Tommelein en 

voormalig Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege ‘Windkracht 2020’, dit windplan werd 

goedgekeurd in de Vlaamse ministerraad op 16 december 2016. Het doel van Windkracht 2020 is de 

voornaamste drempels weg te werken zodat er veel sneller en veel meer windturbines gebouwd kunnen 

worden. Dit zou ervoor moeten zorgen dat er tegen 2020 minstens 280 extra windturbines bijkomen 

(ten opzichte van eind 2016) om de klimaat- en energiedoelstellingen te halen. 

 

Daarnaast heeft de Vlaamse Regering ook het voorontwerp goedgekeurd van het Decreet 

betreffende de bestemmingsneutraliteit voor de winning van hernieuwbare energie. Dit 

decreet heeft eveneens tot doel de verdere uitbouw van hernieuwbare energieproductie en -opslag te 

faciliteren zodanig dat de energietransitie sneller kan worden ingezet.  Zoals beschreven in het ontwerp 

van de nieuwe omzendbrief met betrekking tot het ‘afwegingskader en randvoorwaarden voor de 

oprichting van installaties voor de productie van hernieuwbare energie of energierecuperatie en hun 

aanhorigheden’, mag energieproductie op basis van hernieuwbare bronnen niet meer 

beschouwd worden als een ‘extra ruimtevrager’ die in de ruimte ‘ingepast’ dient te worden. 

Elk ontwikkelingsproject, op elke schaal, in elke ontwerpfase, dient op zoek te gaan naar de 

opportuniteiten op vlak van rationeel energie gebruik en hernieuwbare energie. 

 

2.2 Toetsingskader 

2.2.1 Vergunningenbeleid 

De bouw en exploitatie van een windturbine vereist een omgevingsvergunning waarin de milieu- en 

stedenbouwkundige aspecten geïntegreerd zijn. Een vergunning wordt pas afgeleverd indien de 

toepasselijke (sectorale) voorwaarden (hinderaspecten mens, natuur, landschap en onroerend erfgoed) 

kunnen nageleefd worden en indien de opportuniteitstoets vanuit Ruimtelijke ordening wordt doorstaan. 

De visie en regelgeving met betrekking tot het inplantingsbeleid wordt in onderstaande paragraaf 

toegelicht. 

 

2.2.2 Inplantingsbeleid 

Deze lokalisatienota werd opgesteld, op basis van en conform met, de ministeriële omzendbrief: 

‘RO/2014/02 Afwegingskader en randvoorwaarden voor de oprichting van windturbines’ samen met de 

VLAREM-regelgeving: ‘VLAREM trein 2011’ goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 23 december 
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2011 en de ‘VLAREM trein 2012, 2013 en 2015’  die in het Staatsblad werden gepubliceerd op 10 

september 2013, 24 september 2014 en de VLAREM-trein 2015/Zomertrein die definitief werd 

goedgekeurd door de Vlaamse regering en werd gepubliceerd op 26 augustus 2016. 

 

De omzendbrief schept een kader voor de optimale inplanting van grootschalige windturbines en steunt 

op een aantal belangrijke pijlers, namelijk een duurzame ruimtelijke ontwikkeling, een duurzaam 

energiegebruik, de voordelen van windenergie ten opzichte van andere energiebronnen en de 

economische meerwaarde van windenergie. 

 

In het witboek beleidsplan Ruimte Vlaanderen (goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 

30/11/2016) vertrekt men van het uitgangsprincipe dat hernieuwbare energie bestemmingsneutraal 

moet zijn. De bestemmingsvoorschriften zouden op zichzelf geen grond meer mogen vormen voor het 

weigeren van de bouw en exploitatie van hernieuwbare energievoorzieningen. Uiteraard kan men niet 

zomaar overal hernieuwbare energie-installaties inplanten en zal de ‘opportuniteitstoets’ (Ruimtelijke 

Ordening) nog altijd uitgevoerd moeten worden in combinatie met een evaluatie van de hinderaspecten 

voor mens, natuur, landschap en onroerend erfgoed. De belangrijkste krachtlijn in deze visie is 

‘duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit’ waarbij men bijkomend ruimtebeslag wenst terug te dringen 

door middel van de volgende principes: 

- Verhogen van het ruimtelijk rendement binnen het huidig ruimtebeslag; 

- Ruimtelijk uitbreiden als uitzondering. 

 

Bovenstaande visie met betrekking tot de bestemmingsneutraliteit is reeds voor een groot deel 

bestendigt in de huidige regelgeving, zo kan voor windenergie gedacht worden aan: 

- artikel 4.4.9 VCRO (de clicheringsregeling) 

- artikel 4.4.7 VCRO (handelingen van algemeen belang) 

- artikel 7.4.4/1 VCRO (procedure voor een soepele wijziging van verouderde voorschriften) 

- het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten (planwijziging gekoppeld aan een 

vergunning) 

 

In het ‘voorontwerp van decreet betreffende bestemmingsneutraliteit voor de winning van hernieuwbare 

energie’ dat op 20/7/2018 werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering, wordt een verdere 

implementatie van de bestemmingsneutraliteit voorgesteld. Hierbij wordt voorgesteld om artikel 4.4.9 

van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening te vervangen door een artikel dat stelt dat het 

vergunningverlenende bestuursorgaan bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor installaties 

voor de productie, opslag en distributie van hernieuwbare energie of energierecuperatie, en hun 

aanhorigheden, mag afwijken van de stedenbouwkundige voorschriften. 
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Figuur 1: Windenergie 
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3 Aanvrager 

3.1 Identiteit van de indiener 

De omgevingsvergunning voor de windturbines wordt aangevraagd door Eneco Wind Belgium NV, 

verder ‘Eneco’ genoemd. Eneco zal een windturbine ontwikkelen op de terreinen van De Ceuster 

meststoffen (DCM) te Grobbendonk en een tweede windturbine op een nabijgelegen perceel te 

Herentals. DCM is de eigenaar van de grond waarop de meest westelijke windturbine zal gerealiseerd 

worden, hierna WT-E1 genaamd. Voor de meest oostelijk windturbine, hierna WT-E2 genoemd, werd 

als resultaat van de energetische optimalisatie van het gebied, zoals verderop in deze lokalisatienota 

beschreven, een recht van opstal afgesloten met de eigenaar van het perceel. 

 

Naam: Eneco Wind Belgium NV 

Statuut: Naamloze Vennootschap 

Contact adres: Battelsesteenweg 450, B-2800 Mechelen 

Officieel adres: Chaussée de Huy 120A, B-1300 Wavre 

Vertegenwoordigd door: Miguel De Schaetzen 

Contactpersoon: Jelle Van Rijmenant 

Tel: +32 (0) 15 / 404 190 

Email: Jelle.vanRijmenant@eneco.com 

Kadastrale gegevens 
projectlocatie ‘WT-E1’: 

Gemeente Grobbendonk, 1ste afdeling sectie E perceelnummers 131G, 
130D, 134B2, 133H en 134A2  

 
De percelen zijn gelegen aan de gemeenteweg ‘Klein Gent’  

 

Kadastrale gegevens 

projectlocatie ‘WT-E2’: 
 

Gemeente Herentals, 2e afdeling sectie D, perceelnumers 2A en 19C 
 

De percelen zijn gelegen aan de gemeenteweg ‘Klein Gent’ 

 

Tabel 2 : Identiteit indiener 

3.2 Activiteiten aanvrager Eneco Wind Belgium NV 

Eneco Wind Belgium NV werd opgericht in 2001 (toenmalige naam Air Energy) en is een vennootschap 

die zich richt op de ontwikkeling, bouw, financiering en exploitatie van windenergieprojecten. Van bij 

de start genoot de groep van een solide reputatie die haar toeliet uit te groeien tot één van de 

belangrijkste spelers op de Belgische windenergiemarkt. De huidige geïnstalleerde capaciteit op het land 

bedraagt ca. 200 MW (96 windturbines). Daarnaast zijn er nog verschillende projecten in aanbouw en 

in ontwikkeling. 
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Eneco Wind Belgium is een 100% dochtermaatschappij van de energiegroep Eneco. Eneco levert op 

vandaag energie aan meer dan 2 miljoen klanten en stelt meer dan 3.500 mensen te werk. Eneco is 

actief in productie, transport en levering van elektriciteit en gas en wil een 100% groen productiepark 

uitbouwen. In België heeft Eneco een stevig klantenbestand uitgebouwd met zowel grote industriële 

klanten als meer dan 1 miljoen particuliere klanten. Eneco is ook zeer actief op andere gebieden in 

duurzame energieproductie zoals biovergisting, zon en biomassa. 
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Met Eneco willen we duurzame energie van iedereen haalbaar en betaalbaar maken. Samen met onze 

klanten en partners werken we toe naar een volledig duurzame energievoorziening waarbij alle energie 

uit eindeloze, natuurlijke en schone bronnen komt, zoals wind en zon. Bovendien willen we zo veel 

mogelijk van die energie op Belgische bodem opwekken. 

 
Eneco zal de windturbines exploiteren waarbij WT-E1 wordt ingekoppeld op de hoofdcabine van het 

bedrijf DCM dat op deze manier rechtstreeks hernieuwbare elektriciteit kan afnemen en de overschot 

kan injecteren in het lokale distributienet. Windturbine WT-E2 wordt rechtstreeks via een eigen 

middenspanningscabine gekoppeld aan het lokale distributienet. De windturbines worden bijgevolg 

functioneel ingepast aan de lokale bedrijvigheid.  

 

De windturbines leveren voldoende elektriciteit om het jaarverbruik van ca. 3.400 

huishoudens te dekken (ca. 29%3 van de huishoudens in Herentals). Globaal gezien is er 

sprake van een vermeden uitstoot van meer dan > 4.650 ton aan CO2-equivalenten4 per 

jaar. Als alternatief heeft men ca. 465 hectare volwassen bos nodig om deze jaarlijkse hoeveelheid aan 

CO2-equivalenten te compenseren (ca. 6,5% van de grondoppervlakte van Grobbendonk en Herentals) 

 

 

 

  

                                                

3 Gebaseerd op 11.780 gezinnen in Herentals (2,36 personen/gezin) volgens het inwonersaantal op 1/01/2017. Het gemiddeld 

elektriciteitsverbruik van een Belgisch gezien bedraagt ca. 3.500 kWh/jaar. 

4 Gebaseerd op ca. 400 kg CO2 per MWh zoals geproduceerd binnen de energiemix in België (bron: Verificatiebureau Benchmarking 

Vlaanderen) en een 12 kg CO2 per MWh voor de energieproductie door windturbines waarbij men de energiekost voor de bouw 

en afbraak van de windturbine in rekening brengt (LCA-benadering), en een jaarlijkse netto productie van ca. 12.000 MWh. De 

werkelijke productie kan hiervan afwijken en is afhankelijk van het uiteindelijk gekozen windturbinetype en de effectieve impact 

van milderende maatregelen (o.w.v geluid en/of slagschaduw). 
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4 Afbakening Projectzone 

Eén van de fundamentele uitgangsprincipes, zoals vermeld in de omzendbrief RO/2014/02, is het 

principe van de energetische optimalisatie van een beschikbare projectzone voor de realisatie van 

windturbines. Dit hoofdstuk beschrijft dit fundamenteel principe. 

 

4.1 Afbakening projectgebied 

Het ruimer bestudeerde projectgebied bestaat uit het bedrijventerrein Klein Gent te Herentals, 

Herenthout en Grobbendonk, gelegen aan de zuidzijde van de E313. Bij de selectie van het 

projectgebied werd eveneens de randzone aan de zuidelijke grens van het bedrijventerrein 

(agrarisch gebied) in rekening gebracht.  

 

Industriezones vormen voorkeursgebieden voor de ruimtelijke concentratie van windturbines aangezien 

dit leidt tot een verhoging van het ruimtelijk rendement binnen het bestaande Ruimtebeslag. De 

energieproductie kan ook eenvoudiger aan de eindgebruiker gekoppeld worden (relatief hoog 

energieverbruik in industriezones), een principe opgenomen in het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. 

Daarnaast zijn er in en nabij industriezones veelal minder kwetsbare locaties of hindergevoelige 

receptoren gelegen.   

 

De zuidelijke randzone is zo gekozen omdat deze aansluiting vindt met het industriegebied en omdat 

deze duidelijk de grens afbakent van de overgang naar het zuidelijk gelegen landelijk gebied. De 

exploitatie van windturbines in deze randzone zal de activiteiten in het bedrijventerrein niet 

hypothekeren, noch significant verstoren. In deze randzone werden bovendien reeds 2 windturbines 

van Eneco vergund (zie onderstaande figuur). 

 

Een situering met aanduiding van de eerder vergunde windturbines van Eneco samen met de 2 nieuwe 

windturbines die het voorwerp vormen van voorliggende aanvraag zijn weergegeven in onderstaande 

figuur: 
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Figuur 2: Situering de eerder vergunde windturbines van Eneco (oranje en groen) samen met de nieuw 

aangevraagde windturbines van Eneco (blauw) 

 

Nota: Eerder vergunde windturbines van Eneco 

Deze vergunningsaanvraag sluit aan bij de eerdere vergunningsaanvraag van Eneco in 2011 (toen Air 

Energy). Eneco heeft in het verleden namelijk reeds een aanvraag ingediend voor de bouw en exploitatie 

van 5 windturbines in deze zone. Voor 2 van deze windturbines (gekend als WT01 en WT02) werd een 

milieu-en bouwvergunning afgeleverd, maar de bouwvergunning wordt nog aangevochten.Er loopt een 

procedure voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De meest westelijk gelegen vergunde turbine 

(WT02) is niet verenigbaar met de meest oostelijke aangevraagde turbine (WT-E2) van deze aanvraag, 

en dit omwille van de te beperkte afstand tussen deze turbines. Indien de geplande turbines van 

voorliggende aanvraag vergund worden, zal de aanvrager bij voorkeur deze laatste turbines realiseren 

ten koste van de eerder vergunde windturbine WT02. Deze aanvraag houdt dan ook enkel rekening met 

de meest oostelijk gelegen vergunde windturbine van Eneco (WT01, in deze lokalisatienota verder 

gekend als WT-EA) en houdt verder geen rekening met de meest westelijk gelegen vergunde turbine 

van Eneco (WT02). 
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In de nabijheid van het geplande windturbineproject van de aanvrager, zijn er ook 3 windturbines van 

EDF Luminus (verder EDFL genoemd) gepland (in de lokalisatienota gekend als WT-L1, WT-L2 en WT-

L3). De samenwerking tussen Eneco en EDFL garandeert dat beide projecten verenigbaar zijn binnen 

het projectgebied en zorgt voor een geïntegreerde analyse van de cumulatieve effecten op de omgeving.  

 

In onderstaande figuur is de situering van het bestudeerde projectgebied in de ruimere omgeving 

weergegeven. Deze kaart is eveneens terug te vinden in bijlage 1. 

 

 

 Figuur 3: Situering van het project in de omgeving (zie bijlage 1) 
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4.2 Optimalisatie van het studiegebied 

4.2.1 Bundeling – zones met potentieel voor de inplanting van windturbines 

Bij de keuze van de meest optimale en maximale inplanting werd er rekening gehouden met enerzijds 

de aanwezigheid van grote structuren en duidelijke landschapskenmerken in de onderzochte zone als 

anderzijds de gekende bestaande en toekomstige activiteiten in het projectgebied.  

 

Onderstaande kaart geeft een overzicht van de kenmerkende grote structuren die aanwezig zijn in de 

omgeving van de projectzone. Deze kaart is tevens terug te vinden in bijlage 2. 

 

 

Figuur 4: Landschapskenmerkenkaart (zie bijlage 2) 

 

Het is duidelijk dat er voldoende grote en belangrijke structuren in de directe omgeving van het 

projectgebied aanwezig zijn waaraan gebundeld kan worden, zijnde in hoofdzaak: 

- Het industriegebied ‘Klein Gent’ waarbinnen de eerder vergunde windturbines gelegen zijn; 

- De hoogspanningslijnen die zich rondom de ruimere industriezone bevinden; 

- De E313 die langs het industriegebied gelegen is. 
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4.2.2 Optimalisatie – invulling van het bestudeerde projectgebied 

In eerste instantie moet gecontroleerd worden welke zones binnen het projectgebied in aanmerking 

komen voor de inplanting van windturbines. Bij de bepaling van de energetisch optimale inplanting 

binnen de industriezone werd rekening gehouden met volgende aspecten op macro-schaal: 

- Woongebieden en individuele woningen: Er zijn geen specifieke afstandsregels van 

toepassing. Men dient echter voldoende afstand te behouden om te kunnen voldoen aan de 

geldende richtwaarden voor geluid, de slagschaduwnormen en de toetsing aan het 

beoordelingskader ‘windturbines en veiligheid’. 

 

- Veiligheid: De effectafstand is het gevolg van de dimensies en technische kenmerken 

(rotatiesnelheid, hoogtes, massa’s) van het windturbinetype. Om projectlocaties bij voorbaat 

niet volledig uit te sluiten worden de directe en indirecte risico’s die ontstaan bij een inplanting 

binnen de effectafstand geval per geval bestudeerd in een veiligheidsstudie. De 

scheidingsafstand (dus waarbuiten de risico’s te verwaarlozen zijn en er geen (aanvullende) 

veiligheidsstudies noodzakelijk zijn) varieert typisch tussen de 110 m en 120 m voor wat betreft 

ondergrondse leidingen en tussen de 180 m en 200 m voor wat betreft bovengrondse installaties 

met gevaarlijke stoffen. De maximale effectafstand bedraagt ca. 300 à 350 m 

 

- Hoogspanning – Elia: Windturbines worden ingeplant buiten de valgevaar- (tiphoogte) of 

drukgevaargrens (1,5x de rotordiameter). In deze optimalisatie werd rekening gehouden met 

een tussenafstand van ongeveer 230m. 

 

- Wegen / spoorwegen / waterwegen: Bij de inplanting van windturbines wordt overdraai 

over openbare wegen/spoorwegen en bevaarbare waterwegen vermeden. Afhankelijk van het 

type weg zijn er al dan niet bijkomende afstandsregels te respecteren. 

 

- Natuur, vogels en vleermuizen: Op macro-schaal wordt getracht om waar mogelijk de 

afstand tot speciale beschermingszones en VEN/IVON-gebieden te maximaliseren. Hetzelfde 

principe geldt voor de gekende risicozones voor avifauna en vleermuizen die o.a. het gevolg 

zijn van trek- en foerageer routes, pleister- en broedplaatsen. Op microschaal wordt getracht 

om de impact op de lokale biodiversiteit (bebossing, kleine landschapselementen, biologisch 

waardevol gebied) te beperken. De mogelijke impact van een windturbine op de natuurwaarden 

en de instandhoudingsdoelstellingen dient echter geval per geval onderzocht te worden door 

een hiervoor erkend natuurdeskundige, al dan niet op basis van concrete tellingen / 

inventarisaties (in het geval van een mogelijk significant risico en het ontbreken van voldoende 

betrouwbare dataset); 
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- Operationele en vergunde windturbines: Tussen windturbines onderling dienen bepaalde 

afstanden gerespecteerd te worden teneinde geen te grote productieverliezen te veroorzaken 

alsook om de inductie van vermoeiingskrachten en trillingen binnen de ontwerplimieten van het 

betreffende windturbinetype te houden. Er zijn geen vaste afstandsregels tussen windturbines, 

deze zijn windturbinefabrikant specifiek alsook afhankelijk van het lokale windklimaat en de 

grootte en configuratie van het windpark. De inplanting van windturbines nabij de hoeken en 

de grenzen van het industriegebied vormt daarom een goed uitgangspunt voor een optimale 

inplanting van de zone. De geplande windturbines van Eneco en EDFL maken zo integraal deel 

uit van een energetische optimale invulling van de zone, en belemmeren eventuele toekomstige 

ontwikkelingen van bijkomende windturbines niet.”. 

 

- Luchtvaart Civiel & Defensie: De maximaal toelaatbare hoogte en inplantingslocaties 

worden getoetst aan eisen opgelegd door Defensie, Belgocontrol/Skeyes of het Directoraat 

Generaal Luchtvaart. De inplanting van windturbines boven de beschermingsvlakken van 

vliegvelden en trainingszones alsook no-go zones met betrekking tot detectie-, navigatie- en 

communicatie-apparatuur wordt vermeden. In deze zone geldt een tiphoogtebeperking van 

maximaal 157 m TAW. 

 

Op micro-schaal volgen echter bijkomende aspecten die niet allen, in het kader van een invulling van 

het projectgebied, in detail bestudeerd kunnen worden maar die wel een invloed hebben op het 

uiteindelijk aantal windturbines dat mogelijk is in het bestudeerde gebied. 
 

Rekening houdend met de randvoorwaarden vanuit veiligheid, een efficiënt ruimtegebruik en een 

optimale benutting van het potentieel aan hernieuwbare energie werd voorliggende inplanting bekomen 

(zie bijlage 3b).  De micrositing van de windturbines van Eneco is gebaseerd op onder andere 

onderstaande elementen: 

 

• Verenigbaarheid huidige en geplande activiteiten: De inplanting van de windturbines is 

verenigbaar met de huidige exploitatie/gebruik van de betrokken percelen (landbouw 

activiteiten / braakliggend) en de aangrenzende sites. De inplanting van de kraanopstelvlakken 

en toegangswegen van WT-E1 en WT-E2, vermijden maximaal de compartimentering en 

plaatsiname van de landbouwpercelen. De inplanting van de turbines aan de rand van het 

industriegebied hypothekeert geenszins de huidige en toekomstige activiteiten zoals ook blijkt 

uit de uitgevoerde veiligheidsstudie.  

 

• Ruimtelijke bundeling en verenigbaarheid gekende ontwikkeling: De windturbines vormen de 

zuidelijke afbakening van het industrieterrein, aansluitend met de eerder vergunde windturbine 

van Eneco, en vormt hiermee in feite de tweede lijn t.o.v. de autostrade waarbij de eerste lijn 

ontwikkeld wordt door EDFL. Er werd rekening gehouden met de ontwikkeling van EDFL.  
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• Beperking van hinder: De windturbines bevinden zich op grote afstanden van 

woonkernen/woongebieden (min. >1km, zie hoofdstuk 8).  

 

• De projectzone is geldig voor windturbines met een hoogte van max. 157m ten opzichte van 

het zeeniveau (zoals opgelegd door Skeyes, zie verder) 

 

• Verder werd er bij de bepaling van de locaties ook nog rekening gehouden met volgende (niet 

limitatieve) zaken: 

o Beschikbare ruimte op de percelen en rondom de gebouwen; 

o Toekomstige uitbreidingen op de betrokken terreinen en het gebruik ervan; 

o Aanwezigheid gevaarlijke stoffen, toegang tot percelen, aanwezigheid ondergrondse 

structuren, 

o Afspraken met grondeigenaren; 

o Ruimte-inname op de sites 

o … 
 

Er kan besloten worden dat rekening houdend met de netto projectzone en de toekomstige inrichting 

van het projectgebied er een optimale inplanting werd uitgewerkt die het maximaal potentieel van deze 

zone niet belemmert. 
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In onderstaande figuur (zie bijlage 3) worden de volgende elementen weergegeven die geleid hebben 

tot de locatiekeuze van de windturbines: 
 

 

Figuur 5: Optimalisatie industriezone Klein Gent - Bufferzones, veiligheidsafstanden en exclusiezones binnen het 

projectgebied (zie bijlage 3) 

  

4.2.1 Energetische maximalisatie 

Het windvermogen dat door een turbine wordt opgewekt, is afhankelijk van de windsnelheid, de 

luchtdichtheid en de grootte van het oppervlak waarmee wind wordt opgevangen. 

𝑃 =
1

2
𝜌𝐶𝑝𝐴𝑢

3 

P = vermogen 

ρ = luchtdichtheid 

CP = vermogen coëfficiënt 

A = rotoroppervlakte 

u = windsnelheid 

 

De windsnelheid heeft een effect tot de derde macht op de energetische opbrengst. Het verhogen van 

de ashoogte laat de benutting toe van wind met een gemiddeld hogere windsnelheid en een meer 

laminair profiel. De lengte van de wiek heeft een effect tot de tweede macht op de energetische 
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opbrengst. Windturbines met een grotere rotordiameter kunnen bijgevolg meer energie benutten uit de 

wind en een generator met groter vermogen aandrijven.  

 

Het is duidelijk dat zowel de masthoogte als de rotordiameter gemaximaliseerd dienen te 

worden om de aanwezige windenergie maximaal te benutten.  

 

4.2.1.1 Rotordiameter 

De maximale rotordiameter waarmee een optimale invulling wordt bekomen van de industriezone, in 

functie van gewenste tussenafstanden om belangrijke zogverliezen en turbulenties te voorkomen.  In 

deze vergunningsaanvraag van Eneco wordt een maximale rotordiameter van 124m 

aangevraagd.  

 

4.2.1.2 Masthoogte - tiphoogte 

De masthoogte in het projectgebied is omwille van de CTR van Antwerp Airport beperkt tot 157 m+TAW 

(advies Skeyes). 

 

4.2.2 Conclusie optimalisatiestudie op basis van de optimale invulling en 

energetische maximalisatie: 

Op basis van de uitgevoerde optimalisatie studie passen de 2 grootschalige windturbines van Eneco 

samen met de aanvraag van 3 windturbines van EDF Luminus binnen de optimale en maximale invulling 

van het bestudeerde projectgebied.   

 

Op basis van de uitgevoerde studie blijkt dat de windturbines van EDFL en Eneco een 

onderdeel vormen van de optimale invulling van de projectzone en dat zij verenigbaar zijn 

met elkaar. De geplande windturbines van Eneco en EDFL belemmeren eventuele toekomstige 

ontwikkelingen van bijkomende windturbines niet. 
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5 Beschrijving van het project 

Op basis van de energetisch optimale inplanting, zoals beschreven in hoofdstuk 4, heeft Eneco besloten 

om de nodige vergunningen voor 2 windturbines aan te vragen.  

 

Eneco heeft in het verleden reeds een aanvraag ingediend voor de bouw en exploitatie van 5 

windturbines in deze zone. Voor 2 van deze windturbines (destijds gekend als WT01 en WT02) werd 

een milieu-en bouwvergunning afgeleverd, maar de bouwvergunning wordt nog aangevochten. Er loopt 

een procedure voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De meest westelijk gelegen vergunde 

turbine (WT02) is niet verenigbaar met de meest oostelijke aangevraagde turbine (WT-E2) van deze 

aanvraag, en dit omwille van de te beperkte afstand tussen deze turbines. Indien de geplande turbines 

van voorliggende aanvraag vergund worden, zal de aanvrager bij voorkeur deze laatste turbines 

realiseren ten koste van de eerder vergunde windturbine WT02. Deze aanvraag houdt dan ook enkel 

rekening met de meest oostelijk gelegen vergunde windturbine van Eneco (WT01, in deze lokalisatienota 

verder gekend als WT-EA) en houdt verder geen rekening met de meest westelijk gelegen vergunde 

turbine van Eneco (WT02). 

 

In de nabijheid van het geplande windturbineproject van de aanvrager, zijn er ook 3 windturbines van 

EDF Luminus (verder EDFL genoemd) gepland (in deze lokalisatienota gekend als WT-L1, WT-L2 en 

WT-L3).  

 

Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van het project op technisch vlak samen met de inplanting van de 

windturbines en windturbinetypes die mogelijk geplaatst zullen worden. De meest westelijke 

windturbine wordt aangeduid als WT-E1, de meest oostelijke windturbine als WT-E2. 
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5.1 Technische beschrijving 

In onderstaande tabel is de technische beschrijving weergegeven van het windturbineproject van Eneco 

te Herentals / Grobbendonk. 

 

Aantal windturbines:  Bouw en exploitatie van 2 windturbines 

Vermogen: Maximaal 4,0 MW per windturbine 

Rotordiameter:  Maximaal 124 m 

Tiphoogte: Maximaal 157 m+TAW5 

Verwachte netto6 productie per 

windturbine: 

± 6000 MWh/windturbine per jaar 
(± 1.700 gezinnen/windturbine, met gemiddeld verbruik: ± 3.500 

kWh/jaar) 

Vermeden CO2-uitstoot (equivalent) ± 4.656 ton/jaar7 

Belgian Lambert-72 coördinaten 

van de middelpunten van de 
masten van de windturbines8: 

X (m) Y (m) 

WT-E1 178.437 205.934 

WT-E2 178.855 205.696 

Tabel 3 : Technische beschrijving 

  

                                                

5 m+TAW = meter boven het algemeen referentieniveau in België bepaald tijdens de Tweede Algemene Waterpassing 

6 Netto productie rekening houdend met een conservatieve aanname van 1.700 à 1.800 vollasturen per jaar.  

7 Gebaseerd op ca. 400 kg CO2 per MWh zoals geproduceerd binnen de energiemix in België (bron: Verificatiebureau 

Benchmarking Vlaanderen) en een 12 kg CO2 per MWh voor de energieproductie door windturbines waarbij men de energiekost 

voor de bouw en afbraak van de windturbine in rekening brengt (Roberto Turconin, Alessio Boldrin, Thomas Astrup, 2013. Life 

cycle assessment (LCA) of electricity generation technologies: Overview, comparability and limitations. In: Renewable and 

Sustainable Energy Reviews 28 (2013) p. 555–565.) 

8 Door zeer kleine afwijkingen van de basiskaarten t.o.v. de realiteit, kunnen bovenstaande coördinaten zeer beperkt afwijken.  
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De kadastrale percelen die betrokken zijn bij de omgevingsvergunningsaanvraag (vergunningsplichtige 

activiteiten) zijn weergegeven in onderstaande tabel: 

 

Windturbine Gemeente Afdeling Sectie Perceelnummer 

WT-E1 Grobbendonk 1e  E 

130D 

131G 

134B2 

133H 

134A2 

130E 

WT-E2 
Herentals 2e D 

19C 

2A 

Tabel 4 : Identificatie betrokken percelen 

De percelen zijn toegankelijk of grenzen aan de gemeenteweg ‘Klein-Gentstraat’ te Grobbendonk. 

Aangezien de percelen nog niet zijn ingericht zijn er geen huisnummers beschikbaar. 

 

5.2 Gedetailleerde inplanting  

In deze paragraaf wordt de inplanting van de windturbines van Eneco beschreven. Hieronder wordt een 

overzicht van de inplanting binnen het bestudeerde gebied weergegeven: 

 

 

 Figuur 6: Overzicht inplanting binnen het bestudeerde gebied (Bijlage 4) 
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Figuur 7: Overzicht inplanting (overzichtsplan gedeelte bouwaanvraag) 

 

5.2.1 Gedetailleerde inplanting WT-E1 

De windturbine WT-E1 is gelegen in agrarisch gebied en grenst aan de site van DCM. De percelen zijn 

braakliggend terrein. De windturbine staat aan de rand van het perceel 130d ingepland. De mast en 

fundering worden volledig binnen de perceelgrenzen voorzien, de wieken hebben overslag over de 

aanpalende percelen. Deze windturbine zal worden aangesloten op de aansluiting van DCM middels een 

nieuwe kopcabine langs de bestaande cabines. De aansluiting zal door middel van een gestuurde boring 

uitgevoerd worden zodanig dat het kabeltracé en de hinder tijdens de werkzaamheden tot een minimum 

beperkt wordt. Ter hoogte van de bestaande cabine zal een beperkte kiezelverharding worden 

aangelegd ten behoeve van de eenvoudige bereikbaarheid van de cabine. 

 

Het tijdelijk kraanopstelvlak en de tijdelijke toegangsweg wordt uitgevoerd in waterdoorlatende 

steenslag. Na afloop van de bouwwerken worden de tijdelijke toegangsweg en kraanopstelvlak 

verwijderd en zal er een minimalistisch klein opstelvlak (max. 20m x 20m) worden aangelegd tussen de 

perceelsgrens van DCM en de windturbine. Toegang zal verschaft worden via het terrein van DCM 

waardoor een permanente toegangsweg niet meer noodzakelijk is. Het opstelvlak is noodzakelijk voor 

onderhoudswerken aan de windturbine.  
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Onderstaande figuur geeft een gedetailleerde inplanting van de windturbine weer en is tevens terug te 

vinden in bijlage 6a. 

 

 

 Figuur 8 : Gedetailleerde inplanting WT-E1 

5.2.2 Gedetailleerde inplanting WT-E2 

De windturbine WT-E2 is gelegen in landbouwgebied op het grondgebied van de gemeente Herentals.  

 

Het kraanopstelvlak wordt uitgevoerd in waterdoorlatende steenslag. Het kraanopstelvlak zal na de 

bouwwerken worden aangepast in functie van de toekomstige inrichting van het terrein. Een minimale 

oppervlakte nabij de mast van 20 x 20 m² blijft noodzakelijk voor hijswerken in kader van onderhoud 

of toekomstige sloop.  

 

De tijdelijke toegangsweg ten behoeve van de bouw van de windturbine wordt aangelegd in functie van 

de kortste weg zonder scherpe bochten tot de bouwzone, en zonder ingrijpende aanpassingen aan 

bestaande infrastructuur. Deze tijdelijke toegangsweg, bestaande uit rijplaten, bielzen en indien nodig 

tijdelijke steenslag zal verwijderd worden na de bouwwerken. De permanente toegangsweg van ca. 

4,5m breed, wordt opgetrokken in waterdoorlatende steenslag en bevindt zich langs de perceelsgrenzen 

zodanig dat eventuele landbouwactiviteiten minimaal gehinderd worden en de opdeling van de gronden 

beperkt blijft tot het absolute minimum. 

 

Voor de elektrische koppeling van de windturbine zal een nieuwe middenspanningscabine geplaatst 

worden aan de Klein-gentstraat ter hoogte van de rooilijn en dit in verband met de eenvoudige 

toegankelijkheid door de netbeheerder. Er zal voorzien worden in een waterdoorlatende 

kiezelverharding rondom de cabine (infiltratiezone) en tussen de cabine en de verharding van de weg 

i.v.m. de eenvoudige bereikbaarheid door de netbeheerder. De positie van de middenspanningscabine 
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is zodanig gekozen dat deze geen hindernis vormt voor de inrit van de voertuigen tijdens de bouw van 

de turbine (grote draaicirkel). 

 

Onderstaande figuur geeft een gedetailleerde inplanting van de windturbine weer en is tevens terug te 

vinden in bijlage 6b. 

 

 

 Figuur 9 : Gedetailleerde inplanting WT-E2 (geel = tijdelijke toegangsweg, oranje = permanente toegangsweg) 
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5.2.3 Inplanting gepland project EDF Luminus in de directe omgeving (geen 

onderdeel van deze aanvraag) 

Hieronder worden voor de volledigheid de specificaties weergegeven van het gepland project van EDF 

Luminus: 

 

Windturbine Exploitant/aanvrager Lambert x [m] Lambert y [m] 

WT-L1 EDF Luminus 178.325 206.411 

WT-L2 EDF Luminus 178.713 206.440 

WT-L3 EDF Luminus 179.743 205.909 

Tabel 5 : XY-coördinaten gepland project EDFL (geen onderdeel van deze aanvraag) 

 

Parameters WT-L1 WT-L2 WT-L3 

Masthoogte [m+mv]: 90 92 85 

Rotordiameter [m]:  114 110 126 

Tiphoogte [m+mv]: 147 147 147 

Tiphoogte [m+TAW]: 157 157 157 

Tabel 6 : Representatieve windturbinetypes gepland project EDFL (geen onderdeel van deze aanvraag) 

 

5.2.4 Gekende ontwikkelingen in de ruimere omgeving van de industriezone 

Verder ten oosten van de industriezone Klein-Gent werden door EDF Luminus en Engie recent 2 

afzonderlijke omgevingsvergunningen aangevraagd voor een totaal van 5 windturbines. Deze 

vergunningsaanvragen werden beiden geweigerd in eerste aanleg. 

 

De projectlocaties van deze windturbines zijn op meer dan 3,1 km ten Oosten van WT-E2 gelegen. 

Beide projecten zijn in het omgevingsloket gekend als: 

• EDF Luminus – 2 windturbines: ‘Windturbineproject Hoevereveld Herentals’ OMV2017009521 

• Engie – 3 windturbines: ‘Herentals-Plassendonk V2’ OMV2017008799 

 

Er wordt in de effectenstudies van deze lokalisatienota, zijnde slagschaduw en geluid, rekening 

gehouden met de mogelijkheid dat deze windturbines in de toekomst wel vergund worden. De potentiële 

cumulatieve effecten worden met andere woorden bestudeerd. 

 

Hieronder worden voor de volledigheid de gekende aangevraagde specificaties van deze ontwikkelingen 

weergegeven: 
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Windturbine Exploitant/aanvrager Lambert x [m] Lambert y [m] 

WT-L4 EDF Luminus 181.978 205.416 

WT-L5 EDF Luminus 182.369 205.299 

WT-ELB1 Engie 181.851 204.974 

WT-ELB2 Engie 182.308 204.566 

WT-ELB3 Engie 182.895 204.774 

Tabel 7 : XY-coördinaten gepland gekende ontwikkelingen in de ruimere omgeving (geen onderdeel van deze 

aanvraag, momenteel geweigerde vergunningsaanvragen) 

 

Parameters WT-L4 WT-L5 WT-ELB1 WT-ELB2 WT-ELB3 

Aanvrager / exploitant:  EDFL EDFL Engie Engie Engie 

Masthoogte [m+mv]: 89,4 89,4 83 83 83 

Rotordiameter [m]:  120 120 120 120 120 

Tiphoogte [m+mv]: 149,4 149,4 143 143 143 

Max. bronvermogen (dB(A)) 
(bij 95% vollast) 

104,4 104,4 107 107 107 

Tabel 8 : Representatieve windturbinetypes gekende ontwikkelingen in de ruimere omgeving (geen onderdeel 

van deze aanvraag, momenteel geweigerde vergunningsaanvragen) 
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Figuur 10 : Overzicht gekende vergunningsaanvragen/ontwikkelingen in de ruimere omgeving (blauw = Eneco, 

lichtgroen = vergunde WT Eneco, oranje = EDFL, kaki = geweigerde aanvragen EDFL en Engie) 
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5.3 Technische gegevens representatief windturbinetype 

Het uiteindelijke windturbinetype ligt nog niet vast. Aangezien de windturbinetechnologie voortdurend 

evolueert, wordt de definitieve keuze van het windturbinetype uitgesteld naar het moment waarop de 

vergunning bekomen wordt. Op deze manier kan in het kader van energetische maximalisatie voor het 

meest optimale type gekozen worden. De detailgegevens van een representatief windturbinetype voor 

het windenergieproject van Eneco is terug te vinden in onderstaande tabel. Dit windturbinetype 

benadert de maximale dimensies binnen de gekende beperkingen. 

 

Windturbinetype: 
Senvion 

3.4M122  

Vermogen [MW]: 3,4 

Rotordiameter [m]: 122 

Masthoogte [m+mv]: 89 

Tiphoogte [m+TAW]: 157 

Nominaal toerental [tpm]: 11,3 

Maximaal brongeluid bij 

95% vermogen [dB(A)]: 
104,5 

Tabel 9 : Detailgegevens representatief windturbinetype Eneco 

 

Buiten het representatief windturbinetype in bovenstaande tabel zijn er nog een groot aantal andere 

windturbinetypes die in aanmerking kunnen komen. Het definitief gekozen windturbinetype zal aan 

volgende parameters voldoen:  

• Maximale rotordiameter van 124 m;  

• Maximale tiphoogte van 157 m TAW;  

• Maximaal vermogen van 4,0 MW.  

 

Het geselecteerde windturbinetype zal bovenstaande maximale specificaties niet overschrijden. Voor 

de analyse van de milieu- (geluid, slagschaduw, visueel), natuur- en veiligheidseffecten 

werd telkens rekening gehouden met het representatief windturbinetype dat de worst-case 

effecten vertegenwoordigt. 

 

Als representatief type wordt gerekend met de Senvion 3.2M122 met een generatorvermogen van 

3,4MW en een rotordiameter van 122m. Momenteel zijn er geen windturbines op de markt met een 

rotordiameter van 124m, maar gezien de evolutie in de windsector wordt dergelijk type in de toekomst 

niet uitgesloten: 

• Verklaring verschil aangevraagd generatorvermogen (4,0MW) versus 

generatorvermogen representatief type (3,4MW): Dit werd gedaan omdat 

windturbinefabrikanten veelvuldig updates uitbrengen van het generatorvermogen van een 



Encon - RE-2018-00204_LOK_v3 – Herentals en Grobbendonk– Lokalisatienota – Eneco  35  

bepaald type en uiteindelijk vaak types op de markt brengen met meerdere varianten in 

generatorvermogen. Om de mogelijkheid te benutten om een groter vermogen te installeren 

(ook in het kader van de energetische maximalisatie) wordt bijgevolg een maximaal vermogen 

van 4,0MW aangevraagd. 

• Effect van een groter generatorvermogen op de effectenstudies: Met betrekking tot 

het resultaat van de effectenstudies maakt het generatorvermogen tot 4,0MW echter geen 

verschil en dit omwille van de volgende redenen: 

o Veiligheid: Voor deze studie is het generatorvermogen niet van belang. Voor deze 

studie zijn enkel de maximale dimensies, het gewicht en het nominaal toerental 

belangrijk. In de veiligheidsstudie wordt gerekend met worst-case parameters voor wat 

betreft het gewicht en het toerental; 

o Slagschaduw: Voor deze studie is het generatorvermogen niet van belang. Voor deze 

studie zijn enkel de maximale dimensies (tiphoogte en rotordiameter) belangrijk en 

deze werden correct doorgerekend op basis van de rotordiameter die de maximale 

dimensies het best benaderd. Voorafgaand aan de exploitatie zal hoe dan ook een meer 

gedetailleerde slagschaduwstudie noodzakelijk zijn zodat de automatische 

stilstandmodule correct kan worden ingesteld; 

o Natuur: Voor deze studie is het generatorvermogen niet van belang. Voor deze studie 

zijn enkel de benaderende maximale dimensies (tiphoogte en rotordiameter) belangrijk 

alsook de positie ten opzichte van gebieden met natuurwaarden, trekroutes,.. 

o Geluid: Voor deze studie is enkel het maximaal brongeluid belangrijk. Er is geen 

lineaire of directe correlatie tussen het brongeluid en het generatorvermogen. Zo zijn 

er windturbinetypes met een lager vermogen (vb. 2MW) op de markt die ten gevolge 

van een minder goed aerodynamisch profiel van de wieken of minder goede 

afscherming van de transmissiekast een hoger brongeluid veroorzaken dan 

windturbinetypes met een groter generatorvermogen. In de geluidstudie wordt 

gerekend met een reëel en representatief bronvermogen om na te gaan of de 

aangevraagde windturbines mogelijk zijn binnen de bestaande geluidsruimte. Op basis 

van de berekeningen kunnen we besluiten dat deze vergunbaar zijn binnen de 

bestudeerde geluidsruimte en worden er eveneens vergunbare 

geluidsvermogensniveaus (bridageschema) weergegeven in de geluidsstudie. Het finaal 

gekozen windturbinetype zal hieraan moeten voldoen en zal de richtwaarden voor 

geluid respecteren. 

o Radarstudie: Voor de radarstudie is het generatorvermogen niet van belang. Voor 

deze studie zijn enkel de maximale dimensies (tiphoogte en rotordiameter) van belang. 

In de studie werd worst-case gerekend met een hogere tiphoogte dan finaal 

aangevraagd. 
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Bijkomende uitleg met betrekking tot de algemene specificaties van de aangevraagde 

windturbine: 

• De in aanmerking komende windturbinetypes zijn uitgerust met 3 wieken, die draaien bij een 

laag toerental. De mast is van het volle type en is vervaardigd uit beton en/of staal. De 

standaardkleur voor deze mast is lichtgrijs; 

• De rotorbladen van de windturbine zijn uitgerust met een anti-reflecterende laag, dit om 

eventuele reflectiehinder naar de omgeving tot het minimum te beperken.  

• De windturbine werkt bij lage windsnelheden aan een lager toerental, bij hoge windsnelheden 

aan een hoger toerental. Deze regeling wordt toegepast om het rendement van de windturbine 

te optimaliseren. De windturbines zijn voorzien van een actieve pitch regeling (hoek van de 

wieken) in functie van de windsnelheid. 

• Een windturbine wordt ontworpen voor een levensduur van minstens 25 jaar, indien de 

voorgeschreven onderhoudsvoorschriften van de turbinefabrikant worden nageleefd. Een 

windturbine is uitgerust met diverse veiligheidssystemen om in alle weersomstandigheden op 

een veilige manier te functioneren.  

• De windturbine zal gecertificeerd zijn volgens IEC 61400-1 (of een gelijkwaardige 

nationale norm) en voorzien van: 

o Een ijsdetectiesysteem dat de windturbine automatisch stillegt bij ijsvorming (zie ook 

verder); 

o Een bliksemafleidingssysteem; 

o Een redundant remsysteem; 

o Een online-controlesysteem, waarbij onregelmatigheden onmiddellijk worden gedetecteerd 

en doorgegeven aan een turbine-eigen controle-eenheid. 
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Figuur 11: Senvion M122  
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6 Toetsing Ruimtelijk Kader 

In dit hoofdstuk wordt de inplanting van de windturbine, getoetst aan het bundelingsprincipe 

omschreven in de omzendbrief RO/2014/02. Dit is sterk verschillend ten opzichte van de vorige 

omzendbrief EME/2006/01-RO/2006/02. Waar in 2006 de Ruimtelijke bundeling het enige uitgangspunt 

was, is er in de laatste omzendbrief de optimalisatie van de projectzone als fundamenteel 

uitgangsprincipe aan toegevoegd. 

 

6.1 Toetsingskader 

6.1.1 Toetsingskader omzendbrief RO/2014/02 

6.1.1.1 Gedeconcentreerde bundeling 

Gedeconcentreerde bundeling via het clusteringsprincipe wordt op verschillende manieren bereikt, maar 

onafhankelijk van het gevolgde principe dient er bij de plaatsing van windturbines steeds rekening 

gehouden te worden met de hoofdbestemming van het gebied: 

1. In de eerste plaats moet er gestreefd worden naar een ruimtelijke concentratie van 

windturbines in zeehavengebieden, industriegebieden of in de nabijheid van markant in het 

landschap voorkomende infrastructuren zoals wegen, spoorwegen, rivieren, kanalen, 

hoogspanningsleidingen,…. 

2. Daarnaast moet de locatiekeuze voor windturbines passen in de samenhangende visie op de 

gewenste ruimtelijke ontwikkeling van het gebied in kwestie. Het project dient aan te sluiten bij 

de schaal en de opbouw van het landschap in kwestie en mag de structuur en de essentiële 

functies van de randstedelijke gebieden of buitengebieden niet aantasten.  

 

Daarnaast is de ruimtelijke concentratie van windturbines binnen een windturbinepark ook van belang. 

De ruimtelijke concentratie wordt bepaald door rekening te houden met de technische vereisten, 

optimalisatie van de energieproductie en een optimale milieutechnische inplanting. 

 

6.1.1.2 Energetische maximalisatie 

Geschikte locaties voor grootschalige windenergieprojecten zijn relatief schaars in Vlaanderen en dienen 

optimaal ingevuld te worden vertrekkend vanuit het principe van energetische maximalisatie (zie 

ook hoofdstuk 4.2). 
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6.1.2 Huidige visie op het toetsingskader – ontwerp omzendbrief en witboek 

beleidsplan Ruimte Vlaanderen 

In het witboek beleidsplan Ruimte Vlaanderen (goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 

30/11/2016) vertrekt men van het uitgangsprincipe dat hernieuwbare energie bestemmingsneutraal 

moet zijn. De bestemmingsvoorschriften zouden op zichzelf geen grond meer mogen vormen voor het 

weigeren van de bouw en exploitatie van hernieuwbare energievoorzieningen. Uiteraard kan men niet 

zomaar overal hernieuwbare energie-installaties inplanten en zal de ‘opportuniteitstoets’ (Ruimtelijke 

Ordening) nog altijd uitgevoerd moeten worden in combinatie met een evaluatie van de hinderaspecten 

voor mens, natuur, landschap en onroerend erfgoed. De belangrijkste krachtlijn in deze visie is 

‘duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit’ waarbij men bijkomend ruimtebeslag wenst terug te dringen 

door middel van de volgende principes: 

- Verhogen van het ruimtelijk rendement binnen het huidig ruimtebeslag; 

- Ruimtelijk uitbreiden als uitzondering. 

 

Bovenstaande visie met betrekking tot de bestemmingsneutraliteit is reeds voor een groot deel 

bestendigd in de huidige regelgeving, zo kan voor windenergie gedacht worden aan: 

- artikel 4.4.9 VCRO (de clicheringsregeling) 

- artikel 4.4.7 VCRO (handelingen van algemeen belang) 

- artikel 7.4.4/1 VCRO (procedure voor een soepele wijziging van verouderde voorschriften) 

- het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten (planwijziging gekoppeld aan een 

vergunning) 

 

In het ‘voorontwerp van decreet betreffende bestemmingsneutraliteit voor de winning van 

hernieuwbare energie’ dat op 20/7/2018 door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd, wordt een 

verdere implementatie van de bestemmingsneutraliteit voorgesteld. Hierbij wordt voorgesteld om artikel 

4.4.9 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening te vervangen door een artikel dat stelt dat het 

vergunningverlenende bestuursorgaan bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor installaties 

voor de productie, opslag en distributie van hernieuwbare energie of energierecuperatie, en hun 

aanhorigheden, mag afwijken van de stedenbouwkundige voorschriften. 

 

In de volgende paragrafen wordt er getoetst aan de geldende Ruimtelijke afwegingselementen. 
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6.2 Gedeconcentreerde bundeling 

Het clusteringsprincipe bij de inplanting van de windturbines op deze locatie wordt bekomen door de 

bundeling met: 

- Het industriegebied ‘Klein Gent’ waar de geplande windturbines nabij gelegen zijn; 

- De reeds vergunde (milieuvergunning) windturbine van Eneco (nog niet operationeel) 

- De E313 waarlangs het industriegebied is opgebouwd; 

- De hoogspanningslijnen die zich rondom de ruimere industriezone bevinden; 

 

Onderstaande figuur geeft de aanduiding van de bundeling van de windturbines met de ruimtelijke 

structuren weer. Deze kaart is ook terug te vinden in bijlage 5. 

 

 

 Figuur 12: Bundeling aan bestaande structuren (bijlage 5) 

 

De geplande windturbines sluiten aan bij de schaal en de opbouw van het landschap in kwestie omwille 

van de aanwezige hoogspanningspylonen (zie ook visualisatie onder hoofdstuk 21).  

 

Conclusie Bundelingsprincipe: 

Op basis van bovenstaande alinea’s kan er besloten worden dat de inplanting van de 

windturbines voldoet aan het eerste en tweede bundelingsprincipe dat beschreven staat in 

de omzendbrief RO/2014/02. 
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6.3 Energetische maximalisatie 

De locatie van de windturbines binnen de voorkeurszone dient verder het resultaat te zijn van een 

optimale invulling op basis van het principe van de Energetische Maximalisatie van het gebied. De 

toepassing van dit principe werd uitvoerig toegelicht onder hoofdstuk 4. 

 

6.4 Ruimtelijke inpassing – Structuurplannen / Ruimtelijke visie 

6.4.1 Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (RSV) 

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) vormt het kader voor het ruimtelijk beleid in Vlaanderen. 

Windturbines worden bij voorkeur zo veel als mogelijk gebundeld zodat open ruimte in het sterk 

verstedelijkte Vlaanderen gespaard wordt. Men streeft naar een bundeling met grootschalige 

bedrijventerreinen, in het bijzonder economische poorten, netwerken en bepaalde 

gemeenschapsvoorzieningen.  

 

Het ruimtelijk principe van gedeconcentreerde bundeling uit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 

wordt algemeen voor de inplanting van windturbines verfijnd in het principe van de plaatsdeling (site 

sharing). De voorkeur gaat dan ook uit naar het realiseren van windenergieopwekking door middel van 

een clustering van windturbines. Door windturbines zoveel als mogelijk te bundelen, moet het behoud 

van de nog resterende open ruimte in het sterk verstedelijkte Vlaanderen worden gegarandeerd. 

 

Daarnaast is de ruimtelijke concentratie van windturbines binnen een windturbinepark ook van belang. 

De ruimtelijke concentratie wordt bepaald door rekening te houden met de technische vereisten, 

optimalisatie van de energieproductie en een optimale milieutechnische inplanting. 

 

Het decreet op de Ruimtelijke Ordening (18 mei 1999) bepaalt dat het vroegere systeem van 

gewestplanwijzigingen vervangen wordt door ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's). Deze plannen 

vertrekken steeds vanuit de visie van een ruimtelijk structuurplan. 

 

Herentals wordt verschillende keren vernoemd binnen het Structuurplan Vlaanderen. Hieronder een 

korte selectie: 

• De E313 als hoofdweg en onderdeel van de “Trans-European Networks”; 

• Het Albertkanaal als hoofdwaterweg en Herentals als economisch knooppunt van het 

“economisch netwerk Albertkanaal”; 

• De spoorlijn Brussel-Mechelen-Lier-Turnhout als onderdeel van het hoofdspoornet; 

• Herentals werd geselecteerd als onderdeel van het stedelijk netwerk ‘De Kempische as’ 
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Het ruimtelijke principe van gedeconcentreerde bundeling uit het Ruimtelijke Structuurplan Vlaanderen 

wordt algemeen voor de inplanting van windturbines verfijnd in het principe van de plaatsdeling. Door 

windturbines zoveel mogelijk te bundelen, moet het behoud van de nog resterende open ruimte in het 

sterk verstedelijkte Vlaanderen worden gegarandeerd. 

Het clusteringsprincipe bij de inplanting van de windturbine op deze locatie wordt bekomen door de 

bundeling met: 

• De industriezone Klein Gent te Herentals, onderdeel van het klein stedelijk gebied 

Herentals; 

• De snelweg E313; 

• De eerder vergunde windturbines waarvan de vergunning zich momenteel in hoger 

beroep bevindt; 

• De hoogspanningslijnen;  

• Het economisch knooppunt Herentals binnen het ENA; 

• De spoorweg. 

 

De bundeling van structuren en onrechtstreeks de ontsnippering van het landschap, zoals gerealiseerd 

met dit project, passen binnen de doelstellingen van het RSV. Het geplande windpark ondersteunt 

de gewenste industrieel-economische functie.  
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Figuur 13: Schematische weergave van de ruimtelijke visie op Vlaanderen 

 

De industriezones Klein Gent en Wolfstee te Herentals kunnen ruimtelijk en functioneel beschouwd 

worden als een grootschalige industriezone. Gezien de projectzone van Eneco een uitbreiding is van het 

vergunde windpark (niet operationeel) en complementair is met de geplande windturbines van EDF 

Luminus aan de noordzijde van het industriegebied, zullen ze een baken vormen voor dit landschap; 

bakens zijn immers visuele blikvangers die voor veel mensen oriënteringspunten in het landschap 

vormen. 

Tevens wordt door de inplanting van windturbines, het groene imago van deze zone versterkt, wat een 

belangrijke aantrekkingskracht is voor bedrijven. 

 

6.4.2 Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen (PRS) 

Op 25 januari 2001 werd het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen definitief goedgekeurd. Op 

25 maart 2010 is het voorontwerp “Addendum – partiële herziening van het ruimtelijk structuurplan 

provincie Antwerpen” door de provincieraad goedgekeurd. Het openbaar onderzoek van dit voorontwerp 

liep van 15 april 2010 tot 13 juli 2010. Daarnaast voerde de provincie Antwerpen een screening uit naar 

de potentiële inplantingszones. 
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In het PRS-A werden vier hoofdruimten onderscheiden. Het projectgebied situeert zich binnen de 

hoofdruimte ‘Oostelijke netwerken’. Herentals functioneert er namelijk als een scharnierpunt tussen 

twee assen, namelijk de Kempische As en het economisch netwerk Albertkanaal (Ruimtelijk 

structuurplan Vlaanderen). De ‘Oostelijke Netwerken’ vormen een versterking van de stedelijke en 

economische structuur in het oosten van de provincie Antwerpen. Voor deze hoofdruimte geldt een 

beleid van stedelijke en economische concentratie. 

 

Herentals is door de provincie Antwerpen naast een economisch knooppunt in het economisch netwerk 

Albertkanaal ook geselecteerd als hoofddorp type II. De economische rol van Herentals situeert zich in 

het bijzonder in relatie tot dat eerst element. Herentals beschikt over een goede ontsluiting via 

belangrijke lijninfrastructuren en wordt als kleinhandelsconcentratie ingedeeld m.b.t. de E313 en de 

N13 (liersesteenweg).  

 

 

Figuur 14: Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan – Gewenste economische structuur 

De provincie benadrukt dat het economische netwerk Albertkanaal van uitzonderlijk belang is voor de 

provinciale economie. 

6.4.3 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) 

6.4.3.1 Herentals 

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Herentals werd op 26 augustus 2010 goedgekeurd door de 

bestendige deputatie van de provincie Antwerpen. In het GRS wordt de gemeente opgesplitst in 

verschillende deelruimten. Het projectgebied situeert zich in de deelruimte ‘Omgeving Albertkanaal en 

E313’. Deze deelruimte omvat in hoofdzaak een bedrijventerreinensnoer, bestaande uit een 

aaneenschakeling van regionale bedrijventerreinen en gemengd regionale-lokale bedrijventerreinen.  
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Figuur 15: Situering industriezones (GRS Herentals) (aanduiding projectzone in rood) 

 

6.4.3.2 Grobbendonk 

Het ruimtelijk structuurplan Grobbendonk werd op 25 januari 2007 definitief goedgekeurd door de 

bestendige deputatie van de provincie Antwerpen. In het GRS wordt de gemeente opgesplitst in 

verschillende deelstructuren. 

 

Het project situeert zich op de grens van het gebied bestemd voor inbreiding op bestaande 

bedrijventerreinen en landbouwgebied met natuur-en landschappelijke waarde. 
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Figuur 16 : Gewenste ruimtelijke structuur Grobbendonk 

 

6.4.4 Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA) 

Het Economisch Netwerk Albertkanaal is als netwerk geselecteerd op Vlaams niveau. Herentals is 

hierbinnen geselecteerd als economische knooppunt. Economische knooppunten zijn strategische 

plaatsen in Vlaanderen waar economische ontwikkelingen gestimuleerd en geconcentreerd worden. Het 

ENA is een infrastructuurbundel gevormd door de E313 en het Albertkanaal waarlangs en waartussen 

clusters van grootschalige bedrijventerreinen voorkomen. 
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Figuur 17 : Overzicht ENA 

 

Het Albertkanaal behoort tot het hoofdwaterwegennet. Het heeft een internationale verbindende functie 

en ontsluit belangrijke economische knooppunten zoals de zeehaven van Antwerpen. De 

tonnagecapaciteit bedraagt 2000T waardoor het kanaal fungeert als een volwaardig 

goederentransportweg. De grote industriële activiteit die zich ontwikkelt heeft langs het Albertkanaal 

benadrukt dit. Op die manier ontstond er een nieuw landschap. Een bundeling met deze infrastructuren 

draagt dan ook bij tot het benadrukken van dit nieuwe landschap. 

Het ENA is een geschikte locatie voor het inplanten van windturbines. De 2 belangrijkste dragers, zijnde 

de E313 en het Albertkanaal alsook de aanwezigheid van de vele grootschalige industrieterreinen 

vormen geschikte bundelingselementen voor het inplanten van windturbines. Door de inplanting van 

windturbines op industriegebied Klein Gent te Herentals wordt het groene imago van deze zone versterkt 

en zorgt dit voor een extra aantrekkingskracht voor duurzame bedrijven. 

 

  



Encon - RE-2018-00204_LOK_v3 – Herentals en Grobbendonk– Lokalisatienota – Eneco  48  

6.4.5 Locatieonderzoek naar de inplanting van windmolenparken in 

Antwerpen 

De provincie Antwerpen heeft een screening uitgevoerd naar de potentiële inplantingszones voor 

windturbines. In deze screening werden potentiële inplantingslocaties afgebakend aan de hand van 

positieve aanknopingspunten (oa. autosnelwegen en grote industriegebieden) en negatieve 

aanknopingspunten (oa. woongebieden, habitatrichtlijngebieden en VEN-gebieden). Door de negatieve 

aanknopingspunten af te trekken van de positieve aanknopingspuntenkaart ontstaat een kaart van 

potentiële inplantingszones. Het economisch netwerk Albertkanaal komt zeer duidelijk uit deze screening 

naar voor. Gezien de cluster van het Albertkanaal, de E313, verschillende grote bedrijventerreinen en 

de nabijheid van kleinstedelijke gebieden, wordt dit gebied ruimtelijk als uitermate geschikt voor de 

inplanting van windturbines beschouwd. De negatieve aanknopingspunten worden in het studiegebied 

in hoofdzaak gevormd door de valleien van de Kleine en de Grote Nete en de woongebieden langs het 

kanaal. 

 

Op basis van de GIS-analyse komt de projectzone in aanmerking voor 

windenergieprojecten (meerdere postieve aanknopingspunten). 

 

 

Figuur 18 : Potentiële inplantingslocaties Antwerpen 
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6.5 Ruimtelijke inpassing – Bestemmingsplannen en 

uitvoeringsplannen 

6.5.1 Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) en bijzondere plannen van 

aanleg (BPA) 

Op de percelen waarop de aangevraagde windturbines zich bevinden zijn er geen ruimtelijke 

uitvoeringsplannen noch algemene of bijzondere plannen van aanleg van toepassing. Bijgevolg is het 

Gewestplan nog steeds van kracht (zie volgende paragraaf). 

 

In de ruimere omgeving van de projectlocaties zijn er wel enkele gewestelijke ruimtelijke 

uitvoeringsplannen (GRUP) van toepassing die hieronder op de figuur worden weergegeven. Daarnaast 

is er in de ruimere omgeving van de inplantingslocaties het bijzonder plan van aanleg (BPA) ‘Steenbeek’ 

van kracht. Dit BPA herbestemt het terrein waarop de onderneming Steenbeek NV zich bevindt (deels 

industriegebied en deels agrarisch gebied volgens het gewestplan) naar zone voor bedrijven en 

aanverwante voorzieningen en zone voor buffer. 

 

Bovenvermelde GRUP’s en BPA zijn niet relevant voor de inplanting van beide windturbines. 

 

 

Figuur 19 : Overzicht GRUP’s (blauw) en PRUP’s (rood) in de nabijheid en de geplande windturbines (rode bollen 

– indicatief) 

 

Op de industrieterreinen ‘Klein Gent’ en ‘Wolfstee’ is het provinciaal ruimtelijke uitvoeringsplan (PRUP) 

‘Afbakening Kleinstedelijk Gebied Herentals’ van toepassing. De projectlocaties bevinden zich net buiten 

het toepassingsgebied. In de provinciaal ruimtelijke uitvoeringsplannen van toepassing op de 

industriezone wordt de inplanting van windturbines niet uitgesloten.  
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Figuur 20 : PRUP Afbakening kleinstedelijk gebied Herentals 

 

6.5.2 Gewestplan 

Aangezien er geen ruimtelijke uitvoeringsplannen of plannen van aanleg van kracht zijn ter hoogte van 

de projectlocaties van de windturbines is het Gewestplan nog steeds van kracht. 

De windturbines worden voorzien in gebied dat volgens het gewestplan is aangeduid als agrarisch 

gebied. In de omzendbrief9 van 2014 staan agrarische gebieden aangeduid als gebieden die in 

aanmerking komen voor de toekenning van vergunningen voor de oprichting van windturbines, maar 

er moet wel gezorgd worden dat er een minimale inname is van de landbouwoppervlakte.  

De mogelijkheid tot oprichting van windturbines in agrarische gebieden zal verder bestendigd worden 

in het principe van de bestemmingsneutraliteit waarvan de concrete uitwerking nog deze legislatuur 

(2019) verwacht wordt, hetzij in de vorm van een nieuwe omzendbrief, hetzij in een uitvoeringsbesluit. 

Het principe van de bestemmingsneutraliteit is toegelicht onder paragraaf  §6.1.2. 

Onderstaande figuur geeft het gewestplan weer met aanduiding van de windturbines van Eneco. Deze 

kaart is tevens terug te vinden in bijlage 6. 

                                                

9 Omzendbrief RO/2014/02Afwegingskader en randvoorwaarden voor de oprichting van windturbines 
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 Figuur 21: gewestplan 

 

Volgende gebiedsbestemmingen komen voor op het gewestplan:  

 
Industriegebied 

 
Lokaal bedrijventerrein met openbaar karakter 

 Natuurgebied 

 
Bufferzone 

 
Parkgebied 

 
Bosgebieden 

 
Agrarisch gebied 

 
Waterweg 

 
Woongebied 

 
Woonuitbreidingsgebied 

 
Woongebied met landelijk karakter 

T 

P 
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M 
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Gebieden voor dagrecreatie 

  
Gebieden voor dag- en verblijfsrecreatie 

 
Gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut 

Tabel 10 : Legende gewestplan 

 

6.6 Conclusie toetsing ruimtelijk kader 

Op basis van bovenstaande alinea’s kan er besloten worden dat de inplanting van het windproject 

voldoet aan het principe van de gedeconcentreerde bundeling als fundamenteel uitgangsprincipe zoals 

beschreven in de omzendbrief RO/2014/02.  

 

Gedeconcentreerde bundeling en clusteringsprincipe 

De turbines worden gebundeld met de reeds vergunde windturbine (WT-EA, milieuvergunning) aan 

rand van het industrieterrein Klein Gent, en de geplande turbines van EDF Luminus (WT-L1 t.e.m. WT-

L3). Daarnaast worden de windturbines ingeplant op de grens van de industriezone en bij uitbreiding 

het kleinstedelijk gebied van Herentals. De inplanting sluit bovendien aan bij de E313. Verder zijn er in 

de directe omgeving van de turbines ook hoogspanningsleidingen en -pylonen aanwezig. Door de 

aanwezigheid van de industriële activiteiten en hoge structuren kunnen de geplande windturbines 

visueel aansluiting vinden in het landschap zonder verkleinend effect en met enkel een benadrukking 

van de gewenste ruimtelijke structuur tot gevolg. Er kan besloten worden dat er voldaan wordt 

aan het principe van de gedeconcentreerde bundeling en het clusteringsprincipe.  

 

Samenhangende visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van het gebied in kwestie  

Uit een analyse van de Ruimtelijke Structuurplannen passen de windturbines binnen de samenhangende 

visie met betrekking tot de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied. De aanwezige opbouw van het 

landschap wordt verder versterkt. 

 

Energetische maximalisatie 

De inplanting van de windturbine is onderdeel van de energetische maximalisatie van het projectgebied 

zoals besproken onder hoofdstuk 4.  
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7 Grond- en ruimtegebruik 

7.1 Toegangswegen 

De toegang tot de windturbines zal zoveel mogelijk gebeuren via de bestaande wegen en dienstwegen 

die aansluiten op de percelen.  

 

Voor WT-E1 en WT-E2 is vanaf de grens met het openbaar domein een toegangsweg noodzakelijk om 

de materialen en de kraan tot aan de bouwlocatie te krijgen. Deze toegangsweg zal opgebouwd worden 

uit draagkrachtig waterdoorlatend materiaal (vb. steenslag): 

 

- WT-E1: Toegang wordt verschaft via de terreinen van DCM. Tijdens de bouwfase wordt een 

tijdelijke toegangsweg voorzien die nadien verwijderd wordt.  

 

- WT-E2: De tijdelijke werfweg ten behoeve van de bouw van de windturbine wordt 

aangelegd in functie van de kortste weg zonder scherpe bochten tot de bouwzone. Deze 

tijdelijke toegangsweg, bestaande uit rijplaten, bielzen en indien nodig tijdelijke steenslag zal 

verwijderd worden na de bouwwerken. De permanente toegangsweg van ca. 4,5m breed, 

wordt opgetrokken in waterdoorlatende steenslag en bevindt zich naast de perceelsgrenzen 

zodanig dat de landbouwactiviteiten minimaal gehinderd worden. De permanente toegangsweg 

heeft een oppervlakte van ca. 1.555 m². 

 

7.1.1 Parameters toegangswegen 

Onderstaande tabel geeft de minimumeisen van de toegangsweg naar de windturbinelocaties weer. 

Deze kunnen afhankelijk van de gekozen windturbinefabrikant licht afwijken. 

 

Minimum breedte van de rijbaan: ± 4,5m 

Vrije ruimte in de breedte: ± 5,5m 

Vrije ruimte in de hoogte: ± 4,8m 

Straal van een externe bocht: ± 47,5m 

Minimum breedte van de rijbaan in een bocht: ± 7,5m 

Helling met losse ondergrond: ± 7% 

Helling met vaste ondergrond: ± 12% 

Bodemvrijheid van transportvoertuigen: >0,1-0,15m 

Tabel 11 : Minimumeisen toegangsweg 
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7.1.2 Opbouw 

Onderstaande figuur geeft een voorbeeld weer van een eventuele opbouw van de toegangsweg naar 

de windturbinelocaties. 

 

 

Figuur 22 : Voorbeeld van de opbouw van de toegangsweg 

 

De bovenstaande structuur van de toegangsweg is slechts een voorbeeld van een algemene opbouw. 

Bij een zachte of drassige bodem kan het nodig zijn om meer opvulling te gebruiken of eventueel een 

geogrid te installeren. De definitieve opbouw van de toegangswegen wordt in onderling overleg met de 

gekozen windturbinefabrikant en op basis van een geotechnisch bodemonderzoek verder in detail 

bepaald. Een belangrijk aspect is de permeabiliteit van het te gebruiken materiaal zodat 

infiltratie van regenwater ter plaatse kan plaatsvinden. Bijkomend aspect is het uitsluiten 

van bodem- of grondwaterverontreiniging door het gebruik van niet-verontreinigd COPRO-

gekeurd materiaal. Een geotextiel tussen de originele bodem en de aanvulling laat een eenvoudige 

verwijdering toe van het gebruikte materiaal na afloop van de bouw- of exploitatieperiode. 
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7.1.3 Bochten  

De windturbine die wordt aangevraagd, bestaat uit een betonnen of stalen toren met een diameter van 

circa 4 à 8 m en wieken met een lengte tot 61 m. Deze onderdelen worden vervoerd door lange 

vrachtwagens met een grote draaicirkel. Tijdens dit transport bestaat de mogelijkheid dat er extra 

verbredingen aan de openbare weg dienen te worden toegevoegd om de bijhorende manoeuvres te 

kunnen uitvoeren. Indien dergelijke aanpassingen nodig zijn, zal daartoe overleg gepleegd worden met 

de betrokken wegbeheerder. De werfwegen zelf zullen voorzien worden van tijdelijke verbredingen in 

de vorm van rijplaten of tijdelijke zones met steenslag. Deze verbredingen zullen na de installatieweken 

worden verwijderd. 

 

Onderstaande figuren geven een voorbeeld van het transport van de wieken van de windturbine samen 

met de verharding van toegangswegen in de bochten. Deze figuren kunnen afhankelijk van de gekozen 

windturbinefabrikant licht afwijken. 
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Figuur 23 : Mogelijke verbreding van een bocht 

 

Figuur 24 : Transport van wiek 

 

Figuur 25 : Voorbeeld transport wieken

 

Figuur 26 : Voorbeeld verharding toegangsweg in bochten 

 



Encon - RE-2018-00204_LOK_v3 – Herentals en Grobbendonk– Lokalisatienota – Eneco  57  

7.2 Fundering 

Voor het plaatsen van een windturbine is er relatief weinig grondoppervlakte nodig. De fundering 

bestaat uit een grondstabilisatie (of onderfundering) en een funderingssokkel.  

 

De onderfundering kan bestaan uit palen, geboord of geheid, of een stabilisatie op basis van steenslag. 

Op de onderfundering komt een funderingssokkel met een diameter van circa 20 m. De funderingssokkel 

wordt quasi volledig ingegraven. Enkel het bovenste gedeelte waar de verbinding met de toren gebeurd 

is zichtbaar. De oppervlakte van de fundering bedraagt circa 300 m². Het type en de diepte van de 

fundering is afhankelijk van de aard en de eigenschappen van de bodem en wordt verder bepaald door 

geotechnisch onderzoek en het type windturbine. 

 

 

Figuur 27 : Constructie fundering 

 

Figuur 28 : Afgewerkte fundering 

De uitgegraven bodem zal worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen inzake grondverzet 

zoals vervat in hoofdstuk XIII van het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en 

de bodembescherming en hoofdstuk XIII van het besluit van de Vlaamse regering betreffende de 

bodemsanering en de bodembescherming. In het kader van efficiënt bodemgebruik zal de uitgegraven 

teelaarde op de site opgeslagen worden en in de mate van het mogelijke worden teruggeplaatst of 

hergebruikt op de omliggende percelen(conform de bepalingen van het technisch verslag grondverzet). 

 

De verharde oppervlakte van de windturbine is beperkt, echter kan de turbine bij slagregen relatief veel 

regenwater afvangen via de mast. Om het regenwater ter plaatse te doen infiltreren wordt een beperkte 

grindzone voorzien rondom de mast. Afhankelijk van de geotechnische eigenschappen van de 

ondergrond kan de infiltratie verder bevorderd worden door de toepassing van een drain in deze 

grindzone.   
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7.3 Kraanplatform 

Tijdens de bouwfase van de windturbine wordt er een kraanplatform voorzien van maximaal 30 x 60 m². 

De werkelijke grootte kan beperkt afwijken in functie van de specificaties van de windturbinefabrikant 

(afhankelijk van de beschikbare kraan kan in sommige gevallen worden volstaan in een oppervlakte van 

20 x 20 m²). De positie van het kraanplatform kan ook beperkt wijzigen in functie van de eisen van de 

kraan- en transportfirma.  

 

Het kraanplatform zal gebruik maken van een gestabiliseerde ondergrond in de vorm van een geogrid 

of een laag steenslag (25 à 40 cm dikte, grotendeels ingegraven), verder aangevuld met tijdelijke 

stabilisatiemaatregelen (rijplaten en/of houten bielzen). Deze tijdelijke maatregelen worden weer 

verwijderd na afloop van de werken. Er dient een bestaande verharding van minstens 

20 m x 20 m beschikbaar te blijven (dus snel vrij te maken in het geval van interventie) 

gedurende de levensduur van de windturbine. De kraanplatformen worden aangevraagd als 

vergunningsplichtige onderdelen aangezien deze gepaard kunnen gaan met een beperkte reliëfwijziging 

(gelijktrekken bodem, stabiliseren) en aangezien deze voor de exploitatieduur van de windturbine 

aanwezig zullen zijn (minimaal 20 à 25 jaar). De kraanplatformen worden in waterdoorlatende 

materialen uitgevoerd zodat het regenwater ter plaatse kan infiltreren. 

 

Onderstaande figuur geeft een voorbeeld van de indeling van het werkplatform en de nodige 

opbouwruimte voor de kraan weer. Afhankelijk van de gekozen windturbinefabrikant kunnen 

onderstaande afmetingen licht afwijken. 
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Figuur 29 : Voorbeeld werkplatform en opbouwruimte kraan 

 

 

Figuur 30: Kraan op kraanplatform 
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Figuur 31: Giek van de kraan 

 

7.1 Stockagezone en werfzone 

Bij de oprichting kan het noodzakelijk zijn bepaalde stockagezones tijdelijk aan te leggen. Deze 

stockagezones kunnen, indien nodig, na de oprichting weggenomen worden. Indien de draagkracht van 

de huidige ondergrond onvoldoende zou blijken te zijn kan deze mogelijks verstevigd worden (vb. stalen 

rijplaten). 
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7.2 Middenspanningscabine 

De windturbines worden met ondergrondse middenspanningskabels aangesloten op het 

elektriciteitsnetwerk. WT-E1 zal op een bestaande middenspanningscabine op het terrein van DCM 

gekoppeld worden, WT-E2 op een bijkomende middenspanningscabine langs de openbare weg. De 

afmetingen van deze cabine bedraagt maximaal circa 8,5 x 2,7 m², maar kan aangepast worden in 

functie van de fabrikant van de prefab-cabine en/of de uiteindelijk benodigde grootte van de 

inkoppelings-, meet- en beveiligingscellen. De kleur van de cabine kan in samenspraak met de 

gemeente gekozen worden, indien nodig.  

 

Rondom de windturbine en hoogspanningscabine worden grindzones met afwatering voorzien om 

het hemelwater van de verharde oppervlakte te kunnen afvoeren en te laten infiltreren in 

de bodem.  

 

 

 

Figuur 32: middenspanningscabine 
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7.3 Ruimtegebruik 

De keuze van de locaties van de windturbines is beschreven onder hoofdstuk 5. Bij de keuze werd 

rekening gehouden met de te verwachten inrichting en activiteiten op de sites. De impact 

op het gebruik van de terreinen is hoe dan ook beperkt door het beperkte grondoppervlak dat 

ingenomen wordt door de turbine.  

 

Hieronder wordt het permanente ruimtegebruik weergegeven: 

- Mast windturbine: 4 à 6m (stalen mast) – 8 à 9 m diameter (betonnen mast), afhankelijk van 

het finaal gekozen windturbine type; 

- Middenspanningscabine: max. 8,5 x 2,7 m²; 

- Permanente benodigde ruimte voor hijswerken en stalling onderhoudsvoertuigen aan de voet 

van de turbine: ca. 20 x 20 m² (overblijvend deel kraanopstelvlak); 

- Permanente toegangswegen in waterpermeabel materiaal met een breedte van ca. 4,5m (enkel 

voor WT-E2, voor WT-E1 wordt toegang verleend via bestaande verharding terrein DCM). 

 

Het permanent ruimtegebruik voor beide windturbines samen wordt begroot op ca. 4.852 m². 

 

Het tijdelijk ruimtegebruik (enkele weken tot enkele maanden): 

- Kraanplatform: max. 30 x 60 m² (gemiddeld 25 x 45 m² afhankelijk van de turbinefabrikant)  

- Stockageruimte: ca. 70 x 20 m² 

- Ruimte om de giek van de kraan op te bouwen (tenzij een telescoopkraan gebruik wordt, in dat 

geval is deze ruimte niet nodig): 110 x 5 m² 

- Tijdelijke toegangsweg voor WT-E1: ca. 265m² 
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8 Wonen en kwetsbare locaties 

In de omzendbrief (RO/2014/02) wordt beschreven dat er een bijzondere zorg besteed moet worden 

ten aanzien van bewoonde, vergunde of vergund geachte gebouwen in de omgeving die vreemd aan 

de inrichting zijn. De mogelijke impact op het wooncomfort moet toegelicht worden in de lokalisatienota 

(geluid, slagschaduw, veiligheid). 

 

Toetsing van het geplande windproject van Eneco: 

Er is gestreefd om de inplanting van de windturbine zo ver mogelijk van de bestaande woningen te 

realiseren. Op onderstaande figuur zijn de dichtstbijzijnde woningen en woongebieden aangegeven. 

Rondom de windturbines bevinden zich enkele individuele woningen (minimaal 140m afstand t.o.v. WT-

E1). Deze kaart is terug te vinden in bijlage 7.  

 

 

 Figuur 33 : Aanduiding dichtstbij gelegen woningen en woongebieden (groen = woning in woongebied; paars = 

individuele woning buiten woongebied) (bijlage 7) 
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In onderstaande tabel zijn de afstanden tot de meest nabije woningen weergegeven: 

 

Woning / 

woongebied 

Afstand [m] 

WT-E1 WT-E2 

Dichtstbijzijnde woning 
in woongebied 

± 1.080 ± 1.470 

Individuele woning ± 140 ± 250 

Tabel 12: Tussenafstanden nabijgelegen woningen en woongebieden 

 

De minimale tussenafstanden ten opzichte van kwetsbare locaties zijn weergegeven in onderstaande 

tabel: 

 

Kwetsbare locatie Afstand [m] 

Scholen, ziekenhuizen, 
dagverblijf, rusthuizen 
 
(Centrum voor basiseducatie Kempen, 
Herentals) 

>1.640m 
(t.o.v. WT-E2) 

Tabel 13: Tussenafstand meest nabije kwetsbare locatie 

 

 

Figuur 34 : Aanduiding kwetsbare locaties ten opzichte van het windproject 

 

De mogelijke invloed van de windturbine op de woonzones, individuele woningen en 

kwetsbare locaties wordt nader onderzocht in de uitgevoerde veiligheidsstudie, 

geluidstudie en slagschaduwstudie (zie hoofdstukken 14 t.e.m. 16).  
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9 Landbouw 

Zoals ook gesteld in de omzendbrief RO/2014/02 ‘Afwegingskader en randvoorwaarden voor de 

oprichting van windturbines’, wordt het agrarisch gebruik van landbouwgronden nauwelijks beperkt 

door de inplanting van windturbines. Er is geen invloed geconstateerd op het gewas en het vee. Vanuit 

het oogpunt van rationeel grondgebruik moet bij de plaatsing op perceelsniveau zo veel mogelijk 

gestreefd worden naar een minimale inname van de landbouwoppervlakte bij de aanleg van 

toegangswegen en werkplatformen. De mogelijke effecten van de oprichting van windturbines op 

efficiënt bodemgebruik of de eventuele verstoring van de uitbating(smogelijkheden) moeten in de 

lokalisatienota beschreven en geëvalueerd worden. Landbouwgebieden zijn meestal open gebieden in 

het buitengebied. De oprichting van windturbines op landbouwgrond moet dus met de nodige 

voorzichtigheid geëvalueerd worden. 

 

Artikel 4.4.9. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO), dat in werking is getreden op 1 

september 2009, maakt het voor het vergunningverlenende bestuursorgaan mogelijk om in een gebied 

dat onder de voorschriften van een gewestplan valt, af te wijken van de geldende 

bestemmingsvoorschriften. Voor de categorie van gebiedsaanduiding “Landbouw” heeft dat tot gevolg 

dat, als de windturbines en windturbineparken door hun beperkte impact op landbouw de realisatie van 

de algemene bestemming niet in het gedrang brengen, de oprichting van windturbines en 

windturbineparken, kan vergund worden 

 

Toetsing van het geplande windproject van Eneco: 

De geplande windturbines van Eneco bevinden zich op percelen met als bestemming agrarisch gebied 

op de grens met het industriegebied ‘Klein Gent’. Deze percelen zijn voorbehouden voor landbouw en 

waterbeleid en het behoud van groot aaneengesloten gebied.  

 

Door de inplanting van de windturbines aan de rand van het industriegebied wordt de overgang 

gemarkeerd van verstedelijkt gebied naar het achterliggende groot aaneengesloten agrarisch gebied, 

en dit met een minimale invloed op de activiteiten in zowel het industriegebied als het agrarisch gebied. 

Er is bijgevolg geen sprake van de aantasting van open ruimte of open gebied. Het relatief beperkte 

grondgebruik van de windturbines (zie hoofdstuk 7) in combinatie met de uitvoering in 

waterdoorlatende materialen en infiltratie van regenwater ter plaatse bedreigd geenszins de lokale 

waterhuishouding noch het waterbeleid in het gebied.  

 

• Windturbine WT-E1 bevindt zich op een momenteel braakliggend randperceel waarop geen 

landbouwactiviteiten plaatsvinden. De inplanting langs de perceelgrens houdt rekening met 

eventueel toekomstig hergebruik voor landbouwactiviteiten. De toegang (na de bouwfase) zal 
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plaatsvinden via het perceel van DCM waardoor geen permanente toegangsweg noodzakelijk is 

en de gebruikte ruimte geminimaliseerd wordt. 

 

• Windturbine WT-E2 bevindt zich centraal op het landbouwperceel i.v.m. het optimaliseren 

van de energetische opbrengsten door het maximaliseren van de afstand tot de meest 

nabijgelegen woningen. De inplanting van de toegangsweg langsheen de perceelsgrenzen en 

de beperking van het kraanopstelvlak tot het absolute minimum zorgt voor een minimale 

verstoring van de landbouwactiviteiten op het terrein. De locatie van de windturbine werd 

afgestemd met de grondeigenaar. 
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10 Industrie, bedrijventerreinen 

Een industriezone/bedrijventerrein wordt in de omzendbrief (RO/2014/02) beschreven als een 

voorkeurszone voor de plaatsing van windturbines. Bedrijventerreinen bieden door hun schaal en hun 

functie een groot potentieel voor de oprichting van grootschalige windturbines. In een aantal gevallen 

is er dan ook een directe relatie tussen de geproduceerde energie en de afname ervan voor het 

bedrijventerrein. De mogelijke effecten van de oprichting van windturbines op efficiënt bodemgebruik, 

de optimale ontsluitingsinfrastructuur of de eventuele verstoring van de uitbating(smogelijkheden) 

moeten in de lokalisatienota beschreven en geëvalueerd te worden. 

 

Toetsing van het geplande windproject van Eneco: 

De windturbines in dit project worden ingeplant aan de rand van het bedrijventerrein ‘Klein Gent’. Bij 

de inplanting van windturbines worden de huidige bedrijfsactiviteiten gewaarborgd en worden 

toekomstige bedrijfsactiviteiten niet gehypothekeerd. 

 

In de veiligheidsstudie wordt rekening gehouden met de veiligheidsaspecten voor de reeds aanwezige 

bedrijven en het seveso-bedrijf ‘NOF Metal Coatings Europe’ binnen een afstand van 330 m van WT-E1. 

De in Vlaanderen geldende risicocriteria worden niet overschreden.  

 

Door de inplanting van bijkomende windturbines wordt het groene imago en de duurzaamheid van dit 

bedrijventerrein versterkt en zorgt dit voor een extra aantrekkingskracht voor duurzame bedrijven. 

Tevens zal door de inplanting van de windturbines in het bedrijventerrein de directe relatie versterkt 

worden tussen de geproduceerde energie en de afname ervan door het bedrijventerrein. 

De inplanting is dus functioneel, zeker in het geval van WT-E1 waarbij een deel van de 

geproduceerde energie rechtstreeks wordt afgenomen door DCM. 
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11 Zeehavengebieden 

Het windturbinepark van Eneco wordt niet ingeplant in een zeehavengebied. De nodige toetsing aan 

zeehavengebieden is hierdoor niet van toepassing.  

 

12 Sport en Recreatie 

Campings, weekendverblijfparken, enzovoort kunnen als geluidsgevoelig bestempeld worden. De 

verenigbaarheid moet in de lokalisatienota getoetst worden rekening houdend met de aansluitende 

bestemmingsgebieden en met het type recreatiegebied qua huidig gebruik of geplande invulling 

(provinciaal/gemeentelijk beleid). Het huidige achtergrondgeluidsniveau kan daarbij richtinggevend zijn 

 

Toetsing van het geplande windproject van Eneco: 

De meest nabijgelegen recreatie- of sportzone is het sportpark TC De Bergen in Herenthout ca. 1100 m 

ten zuidoosten van WT 2. De voetbalvelden van KFC Herenthout bevinden zich op ca. 1500 m ten zuiden 

van de windturbines 

 

Er bevinden zich bijgevolg geen recreatiegebieden binnen de maximale effectafstanden van het 

geplande windpark en dus al zeker niet binnen de uiterste veiligheidscontouren (10-6 / 10-7).  Deze 

sport- en recreatiemogelijkheden bevinden zich bijgevolg op grote afstand van de windturbinelocaties 

zodat mogelijke hinder of veiligheidsproblemen zijn uitgesloten. 
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13 Landschap en onroerend erfgoed 

13.1 Onroerend erfgoed 

Het decreet van 03 maart 1976 met betrekking tot de bescherming van monumenten, stads- en 

dorpsgezichten regelt de bescherming, instandhouding, onderhoud en herstel van monumenten, stads- 

en dorpsgezichten. Op de website www.onroerenderfgoed.be wordt een databank bijgehouden van de 

in Vlaanderen aanwezige monumenten, stads- en dorpsgezichten.  

 

13.1.1 Beschermd onroerend erfgoed 

Het Onroerend erfgoeddecreet voorziet vier mogelijke beschermingsstatuten: een beschermd 

monument, een beschermd cultuurhistorisch landschap, een beschermd stads- of dorpsgezicht en een 

beschermde archeologische site. 

 

De windturbines zijn niet gelegen binnen een site of zone met een beschermd statuut. 

 

Hieronder worden de meest nabijgelegen erfgoedobjecten met een beschermd statuut weergegeven: 

• Beschermd cultuurhistorisch landschap: Het meest nabije beschermde landschap betreft 

het ‘Kasteel van Bouwel en omgeving’ gelegen op ca. >1.500m van de meest nabije 

aangevraagde windturbine (WT-E1); 

• Beschermd stads- en dorpsgezicht: Het meest nabije beschermd stads- en dorpsgezicht 

betreft ‘Afspanning De Kroon’ op meer dan >1.600m van de meest nabije aangevraagde 

windturbine (WT-E1); 

• Beschermd monument: In de ruimere omgeving (>3.00m) van het projectgebied zijn er 

geen beschermde monumenten aanwezig; 

• Beschermde archeologische site: In de ruimere omgeving van het projectgebied zijn er 

geen beschermde archeologische sites gelegen (meest nabij gelegen zone bevindt zich in Oud-

Turnhout). 

 

Gezien de grote afstand tot onroerend erfgoed met een beschermd statuut worden er geen significante 

effecten verwacht die een afbreuk zouden kunnen doen aan de erfgoedwaarde. 

 

13.1.2 Vastgestelde inventarissen 

Erfgoedobjecten die zijn opgenomen in een ‘vastgestelde inventaris’ worden als waardevol beschouwd 

maar beschikken niet over een beschermd statuut.  

 

http://www.onroerenderfgoed.be/
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De windturbines zijn niet gelegen binnen een vastgestelde inventaris. 

 

Hieronder worden de meest nabijgelegen erfgoedobjecten weergegeven die zijn opgenomen in een 

vastgestelde inventaris: 

• Landschapsatlas: Vastgestelde landschapsrelict ‘Het samenvloeiingsgebied van de Kleine 

Nete en de Aa’ op ca. 1.200 à 1.500m van de windturbines. 

• Historische tuinen en parken of vastgestelde houtige beplantingen: Er bevinden zich 

geen vastgestelde historische tuinen en parken of houtige beplantingen in de ruimere omgeving 

van het projectgebied. 

• Vastgestelde archeologische zone: Er bevindt zich geen vastgestelde archeologische zone 

in de ruimere omgeving van het projectgebied. De meest nabijgelegen zone betreft het 

‘historisch centrum van Herentals’ op meer dan 2.500m afstand. 

• Vastgesteld bouwkundige erfgoed: De ‘langgestrekte Hoeve’ (Bergensesteenweg, 

Herenthout) op ca. 1000m ten zuiden van de windturbines betreft het meest nabijgelegen 

vastgesteld bouwkundig erfgoed, naast het kasteel van Bouwel en het Goorkasteel op grotere 

afstand (>2.000m) ten westen-noordwesten. 

 

13.1.3 Erfgoedlandschap 

Een erfgoedlandschap is een groter ruimtelijk geheel van erfgoedelementen en - waarden, ingebed in 

een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). 

 

In de ruimere omgeving van het projectgebied zijn geen erfgoedlandschappen aanwezig. 

 

13.1.4 Unesco werelderfgoed 

In de ruimere omgeving van de windturbines is geen Unesco werelderfgoed terug te vinden. Het meest 

nabijgelegen Unesco werelderfgoed betreft het stadhuis van Herentals op ca. 4 km ten noordoosten 

van de windturbines. 

 

13.1.5 Conclusie met betrekking tot de invloed op onroerend erfgoed 

Aangezien het project niet gelegen is in of nabij beschermd onroerend erfgoed noch nabij 

erfgoedobjecten opgenomen in de vastgestelde inventaris wordt er geen significante invloed van het 

project op de erfgoedwaarde van deze erfgoedobjecten verwacht.  

 

De begeleidende kaarten voor monumenten en landschappen, bouwkundig erfgoed en de 

landschapskenmerkenkaart zijn terug te vinden in bijlage 8a en 8b. 
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13.2 Landschappelijk erfgoed - Landschapsatlas 

De Landschapsatlas is de inventaris van de relicten van de traditionele landschappen in Vlaanderen. De 

Landschapsatlas bevat met andere woorden waardevolle gebieden als elementen, die een getuige zijn 

van het vroegere landschap. Ankerplaatsen zijn vanuit een erfgoedperspectief de meest waardevolle 

landschappelijke ensembles in Vlaanderen. Het zijn grotere landschappelijke gehelen waarin je een 

geheel van gevarieerde erfgoedelementen terugvindt. Naast ankerplaatsen zijn er ook afzonderlijke 

landschapselementen in opgetekend, zoals holle wegen, poelen en akkercomplexen. 

De inventaris van het landschappelijk erfgoed bestaat uit 3 belangrijke datasets, zijnde: 

• De inventaris van historische tuinen en parken (hierboven reeds besproken); 

• De inventaris van houtige beplanting met erfgoedwaarde (hierboven reeds besproken); 

• De landschapsatlas. 

 

Hieronder wordt de ligging van het project besproken ten opzichte van belangrijke elementen uit de 

lanschapsatlas: 

• Het project is gelegen op de grens van de traditionele landschappen ‘Land van Herentals-

Kasterlee’ en ‘Zuiderkempen van Lier en Heist-op-den-Berg’. Het ‘Land van Herentals-Kasterlee’ 

wordt gekenmerkt door een vlakke en golvende topografie met valleien, ruggen en bewoning. 

De talrijke open ruimten hebben een sterk wisselende omvang en worden begrensd door 

bossen, topografie en bebouwing. Terwijl de ‘Zuiderkempen van Lier en Heist-op-den-Berg’ 

wordt gekenmerkt door een vlakke topografie met valleien en verstedelijkte gebieden. Het 

aantal vergezichten is er beperkt en wordt begrensd door bebouwing en vegetatie. 

• De dichtstbijgelegen ankerplaats ‘Kasteel en Kleine Netebeemden van Grobbendonk’ (A10047) 

ligt op ruime afstand (ca. >1.700 m) van de windturbines. Daarnaast bevindt het project zich 

niet in open ruimte maar aan de rand van het stedelijk gebied en het industrieterrein ‘Klein 

Gent’. Er wordt geen noemenswaardige impact op de landschappen in de omgeving 

verwacht. 

• Het projectgebied is niet gelegen binnen een relictzone. Nabij het voorliggend project 

komen echter wel een aantal relictzones voor, nl. ‘Vallei van de Nijlense Beek en aanpalend 

bosgebied’ (R10100 – ca. 800 m ten zuidwesten en aangrenzend ten zuiden en zuidoosten), 

‘Bosgebied Bouwelse Heid, Meerhoeven en Goorkens’ (R10101 – ca. 100 à 200 m ten noorden 

en ten westen) en ‘Bosgebied Oosterhoven’ (R10103 – ca. 600 m ten zuiden). Deze omvatten 

enerzijds valleigebieden met bosrestanten en oude bospercelen (Vandermaelen) en anderzijds 

een kleine heuvelrug met oude bospercelen (Vandermaelen). 

• Verder komen de lijnrelicten ‘Oude spoorweg Herentals – Aarschot’ (L10092) en ‘Albertkanaal’ 

(L17002) en de puntrelicten ‘Kasteel van Bouwel met hoeve en ijskelder’ (P10666) en ‘Kasteel 

Goorhof’ (P10667) voor in ruimere omgeving (> 2.000 m) van het projectgebied.  
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Aangezien er in en rondom de industriezone van Herentals reeds hoge constructies 

(hoogspanningslijnen) en prominente landschapselementen (E313) aanwezig zijn, 

wordt niet verwacht dat de windturbines schaal verkleinend op het landschap zullen 

werken. 

 

 

Figuur 35 : Erfgoed en landschappen (Bijlage 8a) 

 

De begeleidende kaarten voor monumenten en landschappen, bouwkundig erfgoed en de 

landschapskenmerkenkaart zijn terug te vinden in bijlage 8a en 8b. 
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Figuur 36 : Kasteel van Bouwel (bron: Google pictures, 2019) (windturbines zijn niet zichtbaar vanaf het 

kasteel) 
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13.3 Archeologienota 

Op basis van het geoportaal van de Vlaamse Overheid (onroerend erfgoed) is de projectlocatie niet 

gelegen binnen een beschermde noch vastgestelde archeologische zone. De windturbines bevinden zich 

niet in een gebied waar geen archeologie in aanwezig kan zijn. 

 

Het project zal in totaal ca. 4.117 m² bodem beroeren, bestaande uit: 

 

WT-E1 

- Bouwput fundering windturbine: ca. 490 m² 

- Permanent kraanplatform: ca. 400 m²; 

- Verharding tijdelijke toegangsweg: ca. 265 m² 

- Middenspanningscabine: ca. 23 m² 

- Toegang tot middenspanningscabine en infiltratiezone: ca. 90 m² 

 

WT-E2 

- Bouwput fundering windturbine: ca. 490 m² 

- Permanent kraanplatform: ca. 400 m²; 

- Bijkomende verharding toegangsweg: ca. 1.555 m² 

- Middenspanningscabine en infiltratiezone/toegang: ca. 94 m² ; 

- Sleuven middenspanningskabels: ca. 310 m²; 

 

Voor de volledigheid werd hieronder de beslisboom (https://www.onroerenderfgoed.be) voor de 

toepassing van een archeologienota uitgewerkt: 

- Omgevingsvergunning vereist?: JA 

- Bodemingreep?: JA 

- Volledig in gebied waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt?: NEE 

- Volledig binnen gabarit bestaande lijninfrastructuur?: NEE 

- Gedeeltelijk in beschermde archeologische site?: NEE 

- Gedeeltelijk in vastgestelde archeologische zone?: NEE 

- Perceelsoppervlak >3.000 m²?: JA 

- Bodemingreep >1.000 m²?: JA 

- Volledig buiten woon- of recreatiegebied?: JA 

- Aanvrager publiekrechterlijk?: NEE 

- Bodemingreep >5.000 m²: NEE 

 

Op basis van de beslissingsboom is er geen archeologienota vereist voor deze 

vergunningsaanvraag. 

  

https://www/


Encon - RE-2018-00204_LOK_v3 – Herentals en Grobbendonk– Lokalisatienota – Eneco  75  

 

Figuur 37 : Uitdraai Geoportaal onroerend erfgoed 
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14 Geluid 

De mate waarin hinder door windturbine kan optreden is afhankelijk van verschillende factoren zoals 

de bronsterkte van de turbine, de opstellingsvorm, de masthoogte en het aantal windturbines. Ook de 

aard van de ondergrond (water, land), de afstand tot de omwonenden en het niveau van het 

achtergrondgeluid spelen een rol.  

 

Globaal genomen neemt het achtergrondgeluid bij het toenemen van de wind meer toe dan de 

bronsterkte van de turbine. Windturbines zijn de helft van de tijd nauwelijks hoorbaar. Bij lage 

windsnelheden staat de windturbine nagenoeg stil en maakt hij (bijna) geen geluid. Bij hoge 

windsnelheden neemt het achtergrondgeluid (veroorzaakt door de wind zelf, wegen, waaiende bomen, 

…) sterk toe en wordt het geluid van de turbine daardoor overstemd. Bij windkracht 3 tot 6m/s is de 

windturbine in de meeste gevallen wel hoorbaar. De bewegende onderdelen in de turbine maken geluid, 

maar het passeren van de wieken aan de mast, het “zoevende” geluid, wordt door omwonenden soms 

als storend ervaren. De sterkte van dit geluid wordt bepaald door de windsnelheid. Bij een windsnelheid 

van 8m/s wordt deze als maximaal verondersteld. Bij lagere windsnelheden is de windturbine nog aan 

het opstarten en draait die trager.   

 

Het geluid van een windturbine wordt veroorzaakt door: 

• De bewegende delen in de gondel, zoals de generator en de tandwielkast; 

• De transformator; 

• De draaiende rotorbladen. 

 

Er is in de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van geluidsarme windturbines. Dit wordt 

bereikt door: 

• Een betere geluidsisolatie van de gondel; 

• Een verlaging van het toerental; 

• Een verbeterd ontwerp van de rotorbladen (vb. Serrations, …). 

 

 

Figuur 38: Serrations op het uiteinde van de wiek 
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Ten behoeve van de geluidstudie werden de volgende ontwikkelingsscenario’s doorgerekend: 

 

Windturbines Exploitant 
Scenario 

1 2 3 4 

Westelijke ontwikkeling – Klein Gent 

WT-E1 

Eneco 

X X X X 

WT-E2  X X X X 

WT-EA X X X X 

WT-L1 

EDFL 

  X X 

WT-L2   X X 

WT-L3   X X 

Oostelijke ontwikkeling – Hoevereveld / Plassendonk 

WT-L4 
EDFL 

 X X  

WT-L5  X X  

WT-ELB1 

Engie 

 X X  

WT-ELB2  X X  

WT-ELB3  X X  

Tabel 14 : Ontwikkelingsscenario’s geluidstudie 

 

De locaties van de windturbines en het brongeluid zijn weergegeven onder paragraaf §5.2. 

 

In de geluidstudie werd gebruik gemaakt van 18 geluidsreceptoren, waaronder alle gekende 

zonevreemde/individuele woningen in de directe omgeving van het windproject van Eneco en EDFL 

(westelijke ontwikkeling).  

 

 

Figuur 39: Geluidscontouren scenario 2 en weergave van de geluidsreceptoren (BP’s) (Bijlage 9) 
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Uit de geluidstudie, uitgevoerd door erkend geluidsdeskundige SGS blijkt het volgende: 

 

Op basis van de geluidsberekeningen kan men de geldende richtwaarden ter hoogte van de 

geluidsreceptoren te allen tijde respecteren indien men onderstaand bridageschema (reductie van het 

brongeluid) in acht neemt: 

 

Scenario’s 
Windturbines 

WT-E1 WT-E2 WT-L1 WT-L2 WT-L3 

Exploitant / Aanvrager Eneco EDF Luminus 

DAG (7u-19u) -  GEEN BRIDAGE NOODZAKELIJK 

AVOND/NACHT (19u-7u) -  Bridageschema 

Scenario 1: Project Eneco 
99 

dB(A) 
102,5 
dB(A) 

 

Scenario 2: Project Eneco + Oostelijke ontwikkeling  
99 

dB(A) 
102,5 
dB(A) 

Scenario 3: Project Eneco + Project EDFL + Oostelijke 
ontwikkeling 

99 
dB(A) 

99,5 
dB(A) 

101 
dB(A) 

99,5 
dB(A) 

- 

Scenario 4: Project Eneco + Project EDFL 
99 

dB(A) 
99,5 
dB(A) 

101 
dB(A) 

99,5 
dB(A) 

- 

Tabel 15 : Bridageschema (LwA) 

(-): Geen reductie/bridage van het brongeluid noodzakelijk 

 

De gedetailleerde geluidstudie van SGS samen met de bijhorende kaarten met geluidscontouren is terug 

te vinden onder bijlage 9. 

 

Met de uitgevoerde geluidstudie werd aangetoond dat het project van Eneco en EDFL 

samen met de overige gekende ontwikkelingen binnen de geluidsruimte past.  

 

Het is aangeraden om voorafgaand aan de exploitatie de geluidstudie en het bridageschema opnieuw 

te evalueren en te toetsen aan de situatie die op dat moment vergund is en aan de daadwerkelijk 

gekozen windturbinetypes. 
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15 Slagschaduw 

Door de bewegende rotor van een windturbine wordt er op bepaalde plaatsen en in bepaalde 

omstandigheden rondom de locatie van de windturbine hinder ondervonden van schaduweffecten. Deze 

effecten zijn vooral hinderlijk als deze schaduw beweegt voor ramen van ruimtes waarin bijvoorbeeld 

gestudeerd of gelezen wordt en waar mensen actief aanwezig zijn tijdens de periode dat slagschaduw 

kan plaatsvinden (vb. kantoren, woonkamers). Men spreekt van schaduweffecten indien de direct 

ingestraalde energie groter is dan 120 W/m². De maximale effectafstand voor slagschaduw is ongeveer 

10x de rotordiameter van de windturbine. 

 

Algemeen kan gesteld worden dat de slagschaduw het grootst is in de zones net ten noorden, ten 

oosten en ten westen van de windturbines.  De zon staat op onze breedtegordel nooit pal in het noorden 

zodat de zone ten zuiden van de windturbine nauwelijks slagschaduweffecten zal ondervinden. 

 

Voor de beoordeling van de toelaatbaarheid van een windturbine of windturbinepark op een bepaalde 

locatie dient de slagschaduwhinder ter hoogte van relevante gevoelige objecten op basis van de 

goedgekeurde Vlarem-wetgeving te voldoen aan de volgende normwaarden voor slagschaduwhinder: 

Artikel 5 20 6 2.3 van de Vlarem II vermeldt een maximum van 8 uur effectieve slagschaduw per jaar, 

met een maximum van 30 minuten effectieve slagschaduw per dag voor elk relevant schaduwgevoelig 

object. Voor gebouwen in industriegebied, uitgezonderd woningen, bedraagt de norm maximaal 30 uur 

effectieve slagschaduw per jaar, met een maximum van 30 minuten effectieve slagschaduw per dag. 

 

Er is door het studiebureau Encon NV een slagschaduwstudie uitgevoerd die nagaat of de wettelijk 

vastgestelde slagschaduwniveaus voor representatieve slagschaduwobjecten10gerespecteerd 

kunnen worden bij de gekozen inplanting van de windturbines van Eneco. In deze studie werd de reeds 

vergunde maar niet operationele windturbine van Eneco (in deze studie gekend als WT-EA) in rekening 

gebracht en werden eveneens de cumulatieve effecten bestudeerd met het geplande windproject (nog 

niet vergund) van EDF Luminus (windturbines WT-L1-WT-L3). 

 
  

                                                

10 Een slagschaduwstudie in kader van het vergunningstraject gaat de invloed na op representatieve relevante 

slagschaduwobjecten die op verschillende afstanden rondom de windturbine en binnen de slagschaduwcontouren gelegen zijn. 

Deze slagschaduwstudie vormt een worst-case benadering van de werkelijke slagschaduwhinder. 
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Uit de slagschaduwstudie van Encon blijkt dat:  

 

Gepland project van Eneco (WT-E1, WT-E2) in cumulatie met het gepland project van EDFL (WT-L1 – 

WT-L3) en het vergund project van Eneco (WT-EA):  

- WONINGEN: Zonder de toepassing van milderende maatregelen: 

o Wordt voor 6 geselecteerde receptoren (I, J, K, N, Q en S) voldaan voor zowel 

de slagschaduwnorm op dagbasis (max. 30 min/dag) als op jaarbasis (max. 8 

u/jaar) voldaan; 

o Wordt voor 3 geselecteerde receptoren (C, X en AB) voldaan aan de 

slagschaduwnorm op jaarbasis (max. 8 u/jaar) maar wordt op bepaalde 

momenten de norm op dagbasis (max. 30 min/dag) overschreden; 

o Worden voor de overige receptoren overschrijdingen vastgesteld van de 

normen op dag- en jaarbasis.  

- WONINGEN: Met toepassing van milderende maatregelen (automatische stilstandregeling): 

o Indien een automatische stilstandregeling wordt toegepast kan voor alle 

slagschaduwgevoelige objecten aan de geldende slagschaduwnormen op dag- 

en jaarbasis voldaan worden; 

 

- BEDRIJVEN: Zonder de toepassing van milderende maatregelen: 

o Wordt voor 3 geselecteerde receptoren (AM, AN en AP) voldaan aan de 

slagschaduwnormen op jaarbasis (max. 30 u/jaar) maar worden op bepaalde 

momenten overschrijdingen vastgesteld van de norm op dagbasis (max. 30 

min/jaar); 

o Worden voor de overige geselecteerde receptoren overschrijdingen van de 

normen op dag- en jaarbasis vastgesteld. 

- BEDRIJVEN: Met toepassing van milderende maatregelen (automatische stilstandregeling): 

o Indien een automatische stilstandregeling wordt toegepast kan voor alle 

slagschaduwgevoelige objecten aan de geldende slagschaduwnormen op dag- 

en jaarbasis voldaan worden; 

Op basis van bovenstaande analyse kan, mits de toepassing van milderende 

maatregelen, voor alle representatieve relevante slagschaduwreceptoren voldaan 

worden aan de geldende slagschaduwnormen. 
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Remediërende maatregelen: 

Op basis van de uitgevoerde berekeningen zullen milderende maatregelen noodzakelijk zijn om het 

welslagen van het project te verzekeren. Om aan de wettelijke eisen te voldoen, die worden gesteld 

door de milieuadministratie zullen volgende maatregelen getroffen dienen te worden door Eneco alsook 

door EDF Luminus: 

• De windturbines worden uitgerust met een automatische stilstand voorziening; 

Om de wettelijke normen omtrent slagschaduw te bereiken dienen de windturbines zo nodig 

tijdelijk te worden stilgezet; 

• De exploitant houdt een logboek bij voor de windturbines. Dit logboek vermeldt de nodige 

gegevens om de effectieve slagschaduw voor elk relevant slagschaduwgevoelig object te 

bepalen. 

Opmerking: 

De beoordeling of een slagschaduwreceptor al dan niet een representatief slagschaduwgevoelig object 

zoals beschreven in dit rapport, blijft steeds een inschatting en dient in de toekomst verder in detail 

bekeken en opgevolgd te worden. Er dient onderzocht te worden hoe groot de werkelijke 

slagschaduwhinder zal zijn aangezien de slagschaduwreceptoren in deze studie als worst-case serre 

objecten (grote raampartijen die van alle zijden licht ontvangen) werden ingegeven. Er wordt daarnaast 

geen rekening gehouden met de afschermende werking van objecten/gebouwen tussen de 

windturbine(s) en de receptor. De werkelijke slagschaduwimpact zal bijgevolg kleiner zijn dan die 

weergegeven in bovenstaande tabellen 
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Figuur 40: Slagschaduwcontouren van de 2 geplande windturbines van Eneco, de vergunde windturbine van 

Eenco (WT-EA) en het geplande project van 3 windturbines van EDFL (representatieve slagschaduwreceptoren 

zijn aangeduid als blauwe bolletjes) 

 

 

Figuur 41: Cumulatieve slagschaduwcontouren van de projecten van Eneco en EDFL met de oostelijke 

ontwikkeling 
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De gedetailleerde slagschaduwstudie van Encon samen met de bijhorende kaarten met 

slagschaduwcontouren is terug te vinden onder bijlage 10. 

 

16 Veiligheid 

16.1 Seveso-inrichtingen 

Binnen de industriezones Klein-Gent en Wolfstee zijn de volgende Seveso-inrichtingen aanwezig: 

• Hogedrempel-inrichtingen: Suez Water Technologies op ca. 760m ten noorden van windturbine 

WT-E2; 

• Lagedrempel-inrichtingen: NOF Metal Coatings Europe op ca. 270m ten noorden van 

windturbine WT-E1; 

 

Op basis van de veiligheidsstudie (zie bijlage 11) bedraagt de maximale effectafstand van de 

windturbines max. 623m. Binnen deze afstand bevindt zich enkel het lagedrempel bedrijf NOF Metal 

Coatings Europe. Dit bedrijf is een Seveso-inrichting omwille van de aanwezige hoeveelheid ontvlambare 

vloeistoffen (cat. 3). Deze worden voornamelijk opgeslagen in verplaatsbare recipiënten. Op basis van 

de uitgevoerde veiligheidsstudie bevindt het bedrijf zich buiten de high-impact zone van de windturbines 

en is er geen grootschalige vrijzetting van ontvlambare vloeistoffen te verwachten. Er worden 

bijgevolg geen relevante verhogingen verwacht van het externe mensrisico dat uitgaat van 

de installaties en activiteiten op het terrein van NOF Metal Coatings Europe door de 

inplanting van de windturbines. 
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Figuur 42: Seveso-bedrijven in de ruimere omgeving (bron: Geopunt, 02/2019) 

 

16.2 Veiligheidsstudie 

De windturbines in het windproject van Eneco zullen voldoende gecertificeerd zijn voor het aanwezige 

windklimaat in de projectzone conform de internationale norm IEC 61400 waarbij momenteel wordt 

uitgegaan van een minimale IEC-klasse IIIa (lage gemiddelde windsnelheid, hoge turbulentiegraad). In 

de normen worden er eisen gesteld aan materialen voor wat betreft vermoeiing, corrosie, 

verbindingstechnieken, … om de levensduur te waarborgen. De veiligheidssystemen zijn zodanig 

ontworpen dat de windturbines onder alle weerscondities veilig gebruikt kunnen worden. De IEC-klasse 

wordt bepaald op basis van de gemiddelde jaarlijkse windsnelheid op masthoogte, de extreme windstoot 

die zich eens in de 50-jaar kan voordoen en de turbulentiegraad op de site. Voorafgaand aan de selectie 

van het finale windturbinetype zal de windturbinefabrikant een nacalculatie uitvoeren, al dan niet in 

combinatie met een site assessment om de IEC klasse te verifiëren.   

 

Er is door het studiebureau M-Tech een veiligheidsstudie uitgevoerd om de mogelijke veiligheidsrisico’s 

van de inplanting van de windturbine op de omgeving te bepalen. De veiligheidsstudie bestudeert de 

externe mensrisico’s ten gevolge van directe en indirecte risico’s. De gedetailleerde veiligheidsstudie 

van M - Tech (externe mensveiligheid) is terug te vinden onder bijlage 11.  

 

Uit de veiligheidsstudie van M-Tech blijken de volgende conclusies: 

 

• Directe risico’s 

o Het plaatsgebonden mensrisico van de windturbines voldoet aan de in Vlaanderen 

gehanteerde risicocriteria; 

o Het groepsrisico dat ontstaat als gevolg van de inplanting van de windturbines is 

voldoende laag om aan in Vlaanderen gehanteerde criteria voor het groepsrisico te 

voldoen. 

• Indirecte risico’s 

o Uit een risicoanalyse volgt dat er geen (significante) verhoging is van het risico dat 

uitgaat van de installaties met gevaarlijke stoffen op het terrein van NOF Metal Coatings 

Europe. 

o Verder volgt uit een risicoanalyse dat het risico dat uitgaat van de door Fluxys geplande 

ondergrondse leiding voor het vervoer van aardgas voldoet aan het criterium dat heden 

gehanteerd wordt voor de evaluatie van het (indirecte) risico dat uitgaat van 

ondergrondse transportleidingen met gevaarlijke stoffen veroorzaakt door de inplanting 

van een windturbine in de nabijheid van de leiding. 

• Cumulatieve effecten windturbines Eneco en EDFL 
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o Voor de volledigheid werd in een apart addendum door M-Tech gecontroleerd of er op 

het vlak van externe veiligheid sprake kan zijn van cumulatieve effecten veroorzaakt 

door de windturbines van Eneco (aangevraagd en gedeeltelijk vergund) en EDF 

Luminus; 

o Op basis van de analyse zijn er op het vlak van externe veiligheid geen (significante) 

cumulatieve effecten te verwachten voor de twee windturbines van Eneco, de drie 

windturbines van EDF Luminus en de twee reeds vergunde, maar nog niet gebouwde 

windturbines van Eneco. 

 

De windturbine wordt uitgerust met een ijsdetectiesysteem dat in voorkomend geval de turbine 

automatisch stillegt, zie ook paragraaf §16.3.  

 

Aanvullend aan de veiligheidsstudie zullen volgende beveiligingsinrichtingen worden voorzien: 

o Een ijsdetectiesysteem dat de windturbine automatisch stillegt bij ijsvorming; 

o Een bliksembeveiligingssysteem; 

o Een redundant remsysteem; 

o Een online-controlesysteem, waarbij onregelmatigheden onmiddellijk worden gedetecteerd 

en doorgegeven aan een turbine-eigen controle-eenheid. 

 

Uit de veiligheidsstudie wordt besloten dat de inplanting van de windturbines op de 

voorgestelde locaties heden voldoet aan de criteria die in het kader van de externe 

veiligheid voor windturbines in Vlaanderen worden gehanteerd. 
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Figuur 43: Iso-risicocontouren (zie bijlage 11) 

 

 

Figuur 44: Bestudering cumulatieve effecten op het vlak van externe veiligheid – Eneco en EDFL (bijlage 11) 
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16.3 IJsval 

In zeer specifieke meteorologische omstandigheden kan er, net zoals op elke hoge structuur (vb. 

kranen, hoogspanningspylonen), ijs op de gondel en de wieken van de windturbine gevormd worden. 

De ijsafzet op de bladen kan versneld aangroeien indien de rotor van de windturbine niet tijdig wordt 

stilgezet wanneer deze meteorologische omstandigheden zich voordoen. Tijdens de dooi of ten gevolge 

van wind kan een bepaalde hoeveelheid ijs onder de windturbine vallen. Uit onderzoek blijkt dat de 

omstandigheden waarin ijsgroei zich effectief voordoet, in België ongeveer een 2 à 3 keer per jaar 

voorkomt.  

 

Eneco hanteert strenge veiligheidsnormen voor de exploitatie van de windturbines en zo ook voor 

ijsveiligheid. Naast het standaard detectiesysteem dat de turbine stillegt van zodra ijsvorming 

gedetecteerd wordt, worden de turbines eveneens uitgerust met een weerstation dat de wieken 

automatisch stilzet van zodra de meteorologische omstandigheden van die aard zijn, dat ijsvorming kan 

voorkomen. Door de turbine stil te zetten alvorens effectief ijs gevormd wordt, wordt in quasi alle 

gevallen ook ijsvorming op de wieken geheel vermeden.  

 

De werkingsprincipes worden onderstaand toegelicht: 

• Op de windturbine zijn sensoren aanwezig die ijsvorming op de wieken detecteren en indien 

nodig wordt de windturbine stilgezet (reactief systeem).  

• Op de gondel van de windturbine is er een weerstation aanwezig die op basis van 

luchtvochtigheid en de temperatuur, softwarematig gaat bepalen of er ijsvorming of de 

mogelijkheid tot ijsvorming aanwezig is op de wieken. Indien dit het geval is zal de windturbine 

overgaan naar de stilstand mode (proactief systeem).  

• Op basis van een vergelijking van de gemeten en theoretische elektriciteitsopbrengst bij 

bepaalde windsnelheden kan vastgesteld worden dat het aerodynamisch profiel van de wieken 

gewijzigd werd door ijsafzetting en de windturbine naar de stilstand mode overgaat (reactief 

systeem).  

 

Bovenstaande maatregelen zorgen ervoor dat de turbine tijdig wordt stilgezet om significante aangroei 

van ijs te beperken en om ijsworp te vermijden. De rotor kan in een op voorhand te kiezen positie 

geblokkeerd worden zodanig dat de zone waarbinnen kans op ijsval het grootst is zodanig gekozen kan 

worden dat het risico voor gebruikers van het terrein het kleinst is.  

 

In samenspraak met de betrokken personen worden ijsveiligheidsprocedures geïmplementeerd. Zo 

zullen gebruikers zich niet binnen de afgebakende no-go zone mogen begeven op momenten dat de 

procedures van kracht zijn. Dit wordt op het terrein duidelijk gesignaleerd (vb. oplichtende borden 

ter hoogte van de ijsvalzone). 
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De turbines worden ook voorzien van een online controlesysteem waardoor 24/24 en 7/7 via hoge 

resolutie camera’s op de nacelle de status van eventuele ijsaangroei gecontroleerd kan worden. De no-

go zones worden pas vrijgegeven nadat een visuele controle van de wieken is uitgevoerd.  

 

Voor toekomstige ontwikkelingen binnen het industriegebied dient men via de preventie-adviseur van 

de toekomstig betrokken bedrijven (indien van toepassing), en eventueel in ondersteuning door een 

veiligheidsdeskundige, een veiligheidsplan op te maken waarin men procedures en maatregelen kan 

voorzien om de risico’s uitgaande van ijsval te beperken.  
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17 Natuur – Natuurstudie 

 

Windturbines kunnen in bepaalde omstandigheden een negatieve impact hebben op de Fauna en Flora. 

De omzendbrief (RO/2014/02) vermeldt dat de te verwachten effecten op fauna, in het bijzonder op 

vogels en vleermuizen, een belangrijk element vormen in de besluitvorming rond de oprichting van 

windturbines. Naast de effectieve mogelijke aanvaring met de windturbines kan verstoring optreden die 

van blijvende aard kan zijn. De nodige gegevens voor de beoordeling van het project in de 

natuurtoetsen, vermeld in het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het 

natuurlijk milieu (het Natuurdecreet), maken, als ze van toepassing zijn, een integraal deel uit van de 

lokalisatienota.  

 

In het kader van voorliggend windproject heeft erkend natuurdeskundige Mieco-effect een natuurtoets 

opgemaakt. De natuurtoets bestudeerd eveneens de mogelijke cumulatieve effecten met het geplande 

windproject van EDF Luminus. Deze natuurtoets werd integraal toegevoegd onder bijlage 12.  

 

Hieronder wordt een samenvatting gegeven van de vaststellingen uit de natuurtoets: 

 

17.1 Situering ten opzichte van de natuurwaarden 

17.1.1 Afstanden ten opzichte van natuurgebieden 

De afstanden van de windturbines ten opzichte van natuurgebieden zijn hieronder opgesomd: 

• Natuurreservaat Kerkeheide: 1,94km; 

• Gebieden van het VEN/IVON: 2,40km (De Vallei van de Kleine Nete benedenstrooms); 

• Habitatrichtlijngebied BE2100026 ‘Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, 

moerassen en heiden: 1,75km; 

• Vogelrichtlijngebied BE2100424 ‘De Zegge’: 10,70km. 
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Figuur 45: Afstand ten opzichte van Natura2000-gebieden (bijlage 12 - Natuurtoets) 

 

 

Figuur 46: Afstand ten opzichte van VEN/IVON-gebieden (bijlage 12 - Natuurtoets) 
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17.1.2 Situering op de Biologische waarderingskaart 

Beide windturbines bevinden zich in biologisch minder waardevol gebied. Het projectgebied bestaat 

voornamelijk uit open landbouwgebied met hoofdzakelijk intensief bewerkte akkers. Hier en daar zijn 

enkele kleine waardevolle natuurelementen aanwezig zoals kleine naaldhoutbestanden, enkele eutrofe 

plassen, een klein populierbestand, een zuur eigenbosje en een klein akkerperceel met struwelen en 

veel of zeldzame akkerkruiden. Op het industrieterrein zijn nauwelijks natuurwaarden aanwezig. 

 

 

Figuur 47: Situering op de biologische waarderingskaart (bijlage 12 - Natuurtoets) 

 



Encon - RE-2018-00204_LOK_v3 – Herentals en Grobbendonk– Lokalisatienota – Eneco  92  

 

Figuur 48: Bosgebied en kleine landschappelijke elementen in de omgeving van de windturbines (bijlage 12 - 

Natuurtoets) 

 

17.1.3 Risicoatlas vogels en vleermuizen 

De windturbines bevinden zich in een risicoklasse 0 (geen risico of onvoldoende informatie) volgens de 

risicoatlas Vogels 2016. De projectlocaties zijn niet gelegen binnen belangrijke seizoenstrekroute, 

voedseltrekroute of slaaptrekroute. 

 

Voor wat betreft Vleermuizen bevindt WT-E1 zich in een zone 1 (mogelijk risico) en dit omwille van 

enkele groepjes bomen ten westen. De windturbine WT-E1 bevindt zich op minimaal 300m tan opzichte 

van de bosgebieden. Ten opzichte van kleine landschapselementen betreft de afstand minimaal 66m. 

WT-E2 bevindt zich in een zone 0 (geen risico of onvoldoende informatie). 
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Figuur 49: Risicoatlas Vogels 2016 (zwart kader = industriegebied Klein Gent en Wolfstee) 

 

 

Figuur 50: Risicoatlas Vleermuizen 2016 (bijlage 12 – Natuurtoets) 
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17.2 Inschatting van de natuureffecten 

Hieronder wordt een samenvatting gegeven van de inschatting van de natuureffecten vanuit de 

natuurtoets (zie bijlage 12): 

- Effect op mortaliteit trekvogels: Op basis van de afweging kan redelijkerwijs 

worden aangenomen dat de geplande windturbines geen wezenlijk risico zullen 

veroorzaken naar het optreden van aanvaringsslachtoffers voor trekvogels 

- Effect op mortaliteit vleermuizen:  

o Voor de meest westelijk gelegen windturbine (WT-E1) geeft Figuur 6 aan dat 

de risicoatlas risico’s voor vleermuizen voorspelt (risicoklasse 1, mogelijk risico). 

Het vleermuizenonderzoek (zie bijlage 12) bevestigt dit, aangezien langs de 

bosranden matige activiteit van gewone dwergvleermuis vastgesteld werd, en 

de soorten laatvlieger en rosse vleermuis er onregelmatig kwamen jagen. 

Everaert (2015) geeft aan dat uit voorzorg best een afstand van ongeveer 200 

m te vrijwaren rond zones waar regelmatig relatief veel vleermuizen aanwezig 

zijn (jachtgebieden) wordt gehouden. De relatie tussen de nabijheid van kleine 

landschapselementen en mortaliteit bij vleermuizen blijkt minder eenduidig. 

Turbine WT-E1 bevindt zich op een afstand van meer dan 300 m ten opzichte 

van de bosgebieden, duidelijk meer dan de aangeraden 200 m. Kleine 

landschapselementen, die mogelijk ook gebruikt worden als vliegroute, 

bevinden zich echter wel op kortere afstand van de turbine (minimaal 66 m 

gemeten vanaf de mast). Het vleermuizenonderzoek omvatte deze 

landschapselementen niet, waardoor niet met zekerheid geweten is of 

belangrijke vleermuizenaantallen hier voorkomen. Het valt bijgevolg niet uit te 

sluiten dat de geplande windturbines (voornamelijk WT-E1) een risico zal 

veroorzaken naar het optreden van aanvaringsslachtoffers voor vleermuizen. 

Hiervoor wordt een milderende maatregel voorgesteld, namelijk een 

cut-in speed voor vleermuizen (zie §17.3). 

o Voor de meest oostelijk gelegen windturbine (WT-E2) maakt Figuur 6 duidelijk 

dat de risicoatlas geen bijzondere risico’s voor vleermuizen voorspelt. Er kan 

worden aangenomen dat er weinig vleermuizen foerageren in de omgeving van 

de projectlocatie, omdat vleermuizen geïndustrialiseerde delen in grote mate 

vermijden. Het vleermuizenonderzoek (zie bijlage 12) geeft daadwerkelijk aan 

dat er binnen de industriezone slechts beperkte vleermuizenactiviteit was, en 

bovendien enkel van de gewone dwergvleermuis langs de boomrijen en aan de 

vijver.  

- Effect op mortaliteit en verstoring broedvogels: De focus wordt gelegd op de 

Kievit, een soort waarvan geweten is dat ze aanwezig is in het zuidelijk gelegen 

landbouwgebied. Risico’s voor aanvaring met deze broedvogel zijn  beperkt omwille van 
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de beperkte hoogte van de baltsvlucht, dewelke zich onder de minimale rotorhoogte 

bevindt. Bovendien wordt ingeschat dat de dichtheden van deze soort op deze beperkte 

afstand tot het industriegebied laag zullen zijn waardoor de impact eerder beperkt zal 

zijn. Om vergelijkbare redenen wordt het verstoringseffect op roofvogels eveneens als 

beperkt ingeschat. In het advies van INBO van 2009 (voor het eerder ingediende 

windproject van Eneco) werd ook reeds aangegeven dat er geen belangrijke effecten 

op broedvogels verwacht worden. 

- Effect op verstoring overwinterende en pleisterende vogels: Omwille van de 

zeer grote afstand (>11km) tot locaties tot overwinterende en pleisterende vogels 

wordt de verstoring redelijkerwijs uitgesloten. 

- Effect op verstoring vleermuizen: De risicoatlas voorspelt geen nadelige effecten 

voor vleermuizen voor wat betreft de locatie van WT-E2. Voor WT-E1 kunnen er 

mogelijk wel risico’s voorkomen omwille van de afstand tot kleine 

landschapselementen. Er worden bijgevolg milderende maatregelen voorgesteld 

(voorzichtigheidsprincipe). 

- Effect op barrièrewerking vogels: Omwille van de afwezigheid van gekende 

trekroutes wordt geconcludeerd dat er geen betekenisvolle barrièrevorming zal 

plaatsvinden; 

- Effect op barrièrewerking vleermuizen: Er wordt geconcludeerd dat de effecten 

van barrièrewerking op vleermuizen beperkt zullen zijn maar niet geheel uit te sluiten. 

Hiervoor worden milderende maatregelen voorgesteld. 

- Cumulatieve effecten met andere windturbines: De locaties van de geplande 

windturbines van EDFL bevinden zich aan de noordzijde van het industrieterrein 

waardoor de kans op cumulatieve effecten gering is. Enkel voor het bos aan de 

westzijde van het industrieterrein zouden potentieel effecten kunnen optreden, echter 

worden omwille van het project van Eneco geen effecten verwachten voor de 

vogelsoorten in dit bos. Voor de vleermuizen zijn er nog onzekerheden, maar deze 

worden ondervangen door de voorgestelde milderende maatregelen. 

 

17.3 Milderende maatregel vleermuizen 

Omwille van de onzekerheid met betrekking tot de effecten op vleermuizen wordt de volgende 

milderende maatregel voorgesteld: 

 

Het buiten dienst stellen van windturbine WT-E1 op vooraf bepaalde tijdstippen of bij 

vooraf bepaalde weersomstandigheden. 

 

Momenten waarop het tijdelijk stilleggen van de windturbine zinvol kan zijn: 
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Parameter risico 

Periode van het jaar 1 april tot 31 oktober 

Periode van de dag zonsondergang tot zonsopgang11 

Windsnelheid op rotorhoogte < 6 m/s12 

Temperatuur op rotorhoogte13 > 6 °C 

Neerslagintensiteit < 5 mm 

 

Op basis van de inventarisaties en de landschapsecologische kenmerken van de locatie waar de 

turbine komt, kan niet uitgesloten worden dat er risico is, groot risico wordt evenwel niet verwacht 

gezien toch eerder algemene soorten (gewone dwergvleermuis) waargenomen werden. Een 

stilstandmodus zoals weergegeven in bovenstaande tabel lijkt dan ook voldoende.  

 

Gezien de onduidelijkheid of de zone waar de turbine komt effectief belangrijk is voor 

vleermuizen, zal een bijkomende inventarisatie uitgevoerd worden. Indien hieruit blijkt 

dat het risico beperkt is, kan een aanpassing van de vergunningsvoorwaarden 

overwogen worden 

 

 

Een meer uitgebreide beschrijving van de milderende maatregel kan men terugvinden in de natuurstudie 

onder bijlage 12. 
  

                                                

11 Afhankelijk van de afstand tot een kolonie en nabij kolonies van rosse vleermuis vanaf 20 min voor 

zonsondergang.  

12 In geval van vermoede najaarstrek van rosse en/of ruige dwergvleermuis 7 m/s  
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17.4 Conclusie natuurtoets en toets aan het soortenbesluit 

Op basis van de uitgevoerde natuurtoets en de toets aan het soortenbesluit komt erkend 

natuurdeskundige Mieco-effect tot volgend besluit: 

 

- Natuurtoets: De ligging van de twee turbines is het met het oog op het vermijden van schade 

gunstig omwille van volgende redenen: 

▪ De turbines worden voorzien vlak tegen industriegebied en in een relatief intensief 

landbouwgebied met een beperkte aantrekkingskracht voor pleisterende vogels en 

foeragerende vleermuizen; 

▪ De turbines worden op voldoende afstand gepland ten opzichte van beschermde 

(natuur)gebieden; 

▪ De projectlocatie is niet gelegen binnen belangrijke seizoenstrek-, slaaptrek-, of 

voedseltrekroute; 

▪ Mits toepassing van de milderende maatregel, kan schade aan vleermuizen vermeden 

worden. 

- Toets aan het soortenbesluit: Uit de verschillende effectanalyses voor een waaier van 

vogelsoorten is nergens naar voor gekomen dat er betekenisvolle effecten te verwachten zijn op de 

grootte van populaties of op het verspreidingsgebied van een vogelsoort. Er zijn immers geen 

belangrijke broedvogelgebieden, pleister- en rustgebieden of trekroutes aanwezig in de ruime 

omgeving van de projectlocatie. Voor vleermuissoorten is er wel een potentieel effect te verwachten, 

vooral ten gevolge van de meest westelijk gelegen windturbine (WT-E1). Door een inventarisatie 

van de vleermuizen in de directe omgeving van de geplande locatie, en het vervolgens het eventueel 

toepassen van een cut-in speed gebaseerd op deze gegevens, wordt het effect van mortaliteit op 

vleermuizen echter tot een minimum herleid 

 

De natuurtoets (met inbegrip van de toets aan het soortenbesluit) is toegevoegd onder bijlage 12. 
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18 Luchtvaart 

18.1 Algemeen – Directoraat Generaal Luchtvaart 

Het gebruik van het luchtruim (vliegroutes), de vergunningen voor vliegvelden en luchtvaartterreinen 

tot en met de certificering van vliegtuigen wordt uitgevoerd en gereguleerd door de Federale 

Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit, meer specifiek het Directoraat Generaal Luchtvaart (DGLV).  

 

Indien een geplande constructie zoals een windturbine het door DGLV vastgelegde hoogtecriterium 

overschrijdt, dient er een gecoördineerd advies aangevraagd te worden. In dat geval zal het DGLV de 

bevoegde diensten voor de burgerluchtvaart (Skeyes) en Defensie consulteren i.v.m. de vergunbaarheid 

van de aangevraagde constructie. Het hoogtecriterium is weergegeven op onderstaande kaart waarbij 

deze maximaal 60 m+mv bedraagt. De geplande windturbines overschrijden dit criterium waardoor 

tijdens de behandeling van de omgevingsvergunning het advies van DGLV vereist is. 

 

 

Figuur 51: Luchtvaartadvieskaart met hoogtecriterium DGLV (bron: Geopunt) 

 

In onderstaande paragrafen worden de criteria van de civiele en militaire luchtvaart verder toegelicht. 
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18.2 Civiele luchtvaart - Skeyes 

De windturbines bevinden zich binnen de CTR (Control Zone) van Antwerp Airport en in de buffer ervan. 

De windturbines hebben een impact op de MVA (Minimum Vectoring Area) waardoor de tiphoogte 

beperkt dient te worden tot 157 m+TAW. Daarnaast bevinden de windturbines zich in de zones C en D 

van een DVOR-sector van 60°.  

 

Het advies (onderdeel van het gecoördineerd advies DGLV) van Skeyes is bijgevolg 

noodzakelijk. 

 

De kaart met aanduiding van de civiele luchthavens en radargebieden is toegevoegd onder bijlage 

17a. 

 

18.3 Defensie 

De windturbines bevinden zich in een ‘militaire trainingszone’ zonder gekende hoogtebeperkingen. Op 

basis van een LOS (line-of-sight) berekening van het studiebureau D&R-engineering dient een ‘simple 

engineering assessment’ (SEA) te worden opgemaakt voor de mogelijke invloed op de radar van 

Bevekom. 

 

Op basis van de radarstudie, toegevoegd onder bijlage 18, worden er geen significant negatieve 

effecten verwacht die de goede werking van de radar zouden belemmeren. Er wordt niet verwacht 

dat mitigerende maatregelen noodzakelijk zijn. 
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Figuur 52: Defensie (zie bijlage 13b)  

 

Zoals blijkt uit bovenstaande figuur bevinden beide windturbines zich in een ‘gele zone’ waarin 

hindernissen hoger dan 122 m+mv zijn toegelaten mits een bebakening categorie C. Aangezien de 

windturbines een tiphoogte hebben van meer dan 122 m+mv zal bebakening volgens categorie C 

noodzakelijk zijn. 
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Bebakeningsvoorschriften categorie C (cfr. Circulaire CIR_GDF 03): 

 
Figuur 53: Bebakening categorie C - Dag  

 
 

 
Figuur 54: Bebakening categorie C - Nacht 
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19 Project-m.e.r.-screening 

Het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën 

van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage bepaalt in bijlage II de categorieën van 

projecten die overeenkomstig artikel 4.3.2, §2 en §3, van het decreet aan de project-m.e.r. worden 

onderworpen, maar waarvoor de initiatiefnemer een gemotiveerd verzoek tot ontheffing kan indienen. 

 

Windparken vallen onder bijlage II, meer bepaald onder categorie ‘3 Energiebedrijven’, subcategorie “i) 

Installaties voor het opwekken van elektriciteit door middel van windenergie als de activiteit betrekking 

heeft op: 

• Criterium 1: Twintig windturbines of meer; 

• Criterium 2: Vier windturbines of meer, die een aanzienlijke invloed hebben of kunnen hebben 

op een bijzonder beschermd gebied. 

 

Toetsing aan de drempelwaarden: 

 

Criterium 1: Het aangevraagde project bestaat uit 2 windturbines dat samen met de gedeeltelijk 

vergunde windturbine van Eneco (WT-EA)14 een project vormt van maximaal 3 windturbines. De 

dichtstbijzijnde vergunde windturbines zijn op ca. 5,3km ten noordoosten (Olen) gelegen waardoor er 

geen cumulatieve effecten te verwachten zijn.  

 

Indien men eveneens het geplande, nog niet vergunde, windproject van EDF Luminus in rekening brengt 

(WT-L1 t.e.m. WT-L3), alsook de oostelijke ontwikkeling van EDF Luminus en Engie ter hoogte van 

Hoevereveld en Plassendonk in Herentals (WT-L4, WT-L5, WT-ELB1 t.e.m. WT-ELB3, geweigerd in 

eerste aanleg, momenteel in beroep), komt men op een totaal van 11 windturbines. Indien men een 

objectieve toetsing zou uitvoeren conform de 0-4 u/jaar en 29-39 dB(A)-methode (cfr. Handleiding 

windturbines van Dienst MER, 2017) dan kan men hoogstwaarschijnlijk nog enkele windturbines van de 

oostelijke ontwikkeling schrappen. Afgezien van het feit dan men in principe enkel rekening dient te 

houden met effectief vergunde windturbines kan het totaal aan windturbines waarmee worst-case 

cumulatieve effecten te verwachten zijn maximaal 11 stuks bedragen.  De aantalsgrens van 20 

windturbines wordt bijgevolg niet overschreden 

 

Criterium 2: Op basis van de uitgevoerde natuurtoets (zie bijlage 12) die eveneens rekening houdt 

met de eventuele cumulatieve effecten van het geplande windproject van EDF Luminus, is er geen 

sprake van een aanzienlijke invloed op een bijzonder beschermd gebied. De 

                                                

14 Er zijn 2 windturbines van Eneco vergund, echter dient bij het bekomen van de omgevingsvergunningsaanvraag voor 

voorliggend project 1 windturbine opgegeven te worden i.v.m. de compatibiliteit met voorliggend project; 
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drempelwaarde van criterium 2 wordt aldus niet overschreden. Daarnaast, indien men 

enkel rekening houdt met de vergunde windturbines en het aangevraagde project, is er 

sprake van een maximaal aantal van 3 windturbines. 

 

➔ Op basis van bovenstaande toetsing worden de drempelwaarden van Bijlage II niet 

overschreden. Het aangevraagde project valt bijgevolg onder bijlage III van het MER-besluit 

waardoor een project-m.e.r.-screeningsnota noodzakelijk is. 

 

Uit deze project-m.e.r.-screeningsnota blijkt dat de mogelijke milieu-effecten van het 

project niet aanzienlijk zijn en dat er bijgevolg geen noodzaak is tot de opmaak van een 

project-MER of een MER-ontheffing. 

 

De project-m.e.r-screeningsnota werd toegevoegd onder bijlage 14.  
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20 Watertoets 

Uit onderstaande kaart blijkt dat windturbines WT-E1 en WT-E2 zich niet in overstromingsgevoelig 

gebied bevinden (2017). Er worden hoe dan ook geen significante negatieve effecten verwacht vanwege 

het project aangezien de bijkomende ondoorlatende verhardingen beperkt zijn in oppervlakte (enkel de 

fundering van de windturbines en de middenspanningscabine) en het regenwater ter plaatse kan 

infiltreren. 

 

  

Figuur 55: Kaart overstromingsgebieden 2017 (bron: Geopunt) - Watertoets 

 

De watertoets werd doorlopen, deze kan teruggevonden worden onder bijlage 15. 
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21 Bronbemaling 

Tijdens de constructie van de funderingen van de twee windturbines is, afhankelijk van het finale 

funderingsontwerp, een ontgraving in den droge vereist tot op een diepte van 3 à 4 m-mv. Gezien de 

te verwachten relatief ondiepe grondwaterstand (1,5 à 2 m-mv) zal een grondwaterbemaling tijdens de 

constructiefase van de funderingen noodzakelijk zijn.  

Op basis van de bemalingsnota, toegevoegd onder bijlage 18, wordt de bemaling ingedeeld in een werk 

van categorie 1 (= bemalingsproject met een beperkt risico).  

 

Het bemalingsdebiet kan relatief hoog oplopen gezien de goed doorlatende zanden van Diest waarin de 

aanzet van de bemalingsfilters geplaatst zullen worden. De invloedstraal wordt als relatief beperkt 

ingeschat.  

 

Op basis van het vooronderzoek en de gestelde aannames zijn er geen specifieke begrenzende 

maatregelen noodzakelijk om de bemaling te kunnen uitvoeren.  

 

De bemalingsnota dient opnieuw geëvalueerd te worden op basis van de resultaten van het 

minimaal grondonderzoek. De uitvoerder / bemaler dient op basis hiervan het 

bemalingsconcept uit te werken met inbegrip van een risicoanalyse voor de uitvoering van 

de werken. 

 

Omwille van het mogelijk hoog bemalingsdebiet, en de noodzakelijke diepte (bemaling tot 

4 à 4,5 m-mv), wordt deze bemaling ondanks de korte duurtijd (max 4 à 5 weken) 

voorzichtigheidshalve ingedeeld in een milieuvergunningsklasse 2.  
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22 Visualisatie 

De invloed op het landschap kan vooraf in beeld gebracht worden door het uitvoeren van een 

visualisatie. Op basis van foto’s op verschillende locaties rondom het ruimer projectgebied is er een 

visualisatie gemaakt van de geplande windturbines. Er werd hierbij eveneens rekening gehouden met 

het geplande windproject van EDF Luminus alsook de reeds (gedeeltelijk) vergunde windturbine van 

Eneco (WT-EA). 

 

Op volgende figuur zijn de locaties terug te vinden vanwaar de foto’s genomen werden, deze foto’s 

werden genomen op 19/12/2018. De visualisaties zijn opgemaakt voor het hoogste windturbinetype dat 

in aanmerking genomen wordt, nl. Senvion M122 met een totale tiphoogte van 157 m+TAW. De posities 

zijn zodanig gekozen dat de toekomstige windturbines gezien kunnen worden vanuit 4 richtingen, zowel 

vanuit Herentals als vanuit Grobbendonk en Herenthout.  

 

 

Figuur 56: Locaties vanwaar de foto's van de visualisaties werden genomen (bijlage 16) 

 

Uit de visualisaties blijkt dat de turbines met tiphoogte 157 m amper zichtbaar zijn vanuit de dichtst 

gelegen woongebieden. 

 

De visualisatieresultaten van bovenstaande zichtpunten zijn in A3-formaat terug te vinden in Bijlage 16.  
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Figuur 57: Visualisatiepunt A 

De windturbines sluiten goed aan bij de verticale structuren in de industriële omgeving aan weerszijden 

van de E313 (verlichtingspalen, hogere kantoorgebouwen,..) en benadrukken hiermee de industriezone. 

 

 

 
Figuur 58: Visualisatiepunt D 

De windturbines sluiten aan bij de aanwezige hoogspanningslijnen en -pylonen in het landschap. 

 
  

WT-EA 

WT-E2 
WT-E1 

WT-L3-EDFL 

WT-L2-EDFL 

WT-E1 
WT-E2 

WT-L1-EDFL WT-L2-EDFL 



Encon - RE-2018-00204_LOK_v3 – Herentals en Grobbendonk– Lokalisatienota – Eneco  108  

Verder werden met behulp van het visualisatieprogramma ‘Windplanner’ bijkomende visualisaties 

gerealiseerd, gebruik makend van posities in Google Streetview: 

 

 

Figuur 59: Zichtpunten in windplanner (rood = zichtpunt) met posities windturbines (ster: blauw = Eneco, 

Oranje = EDFL, Groen = vergunde WT Eneco) 
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Positie 1: Klein Gentstraat, Grobbendonk: 

 

 

Figuur 60: Visualisatiepunt 1 – Klein Gentstraat, Grobbendonk 

 

Positie 2: Parklaan 8, Grobbendonk 

 

 

Figuur 61: Visualisatiepunt 2 – Parklaan (thv nr. 8), Grobbendonk 

De windturbines zijn niet zichtbaar vanuit de Parklaan ten gevolge van de tussenliggende bebossing. 

WT-E1 

WT-L1 WT-L2 
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Positie 3: Stationslei, Grobbendonk 

 

 

Figuur 62: Visualisatiepunt 3 – Stationslei nabij de spoorwegovergang, Grobbendonk 

 

De windturbines zijn niet zichtbaar vanuit de Stationslei ten gevolge van de tussenliggende bebossing. 

 

Positie 4: Bergensesteenweg (t.h.v. nr 84), Herenthout 

 

 

Figuur 63: Visualisatiepunt 4 – Bergensesteenweg t.h.v. nr 84, Herenthout 

WT-L3 

WT-EA 
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Vanuit de Bergensesteenweg zijn de windturbines zichtbaar echter is duidelijk dat de turbines aansluiten 

bij de aanwezige hoogspaningslijnen en -pylonen. 

 

Positie 5: Molenstraat t.h.v. nr. 142, Herenthout 

 

 

Figuur 64: Visualisatiepunt 5 – Molenstraat t.h.v. nr 142, Herenthout 

 

Vanaf de Molenstraat en het verdere verlengde, de Herentalsesteenweg, zijn de windturbines omwille 

van de grote tussenafstand en de tussenliggende bosjes, niet tot zeer slecht zichtbaar. Op bovenstaande 

simulatie zijn de posities van de windturbines weergegeven door middel van de gekleurde symbolen. 
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Positie 6: Veldhoven t.h.v. nr. 35, Herentals 

 

 

Figuur 65: Visualisatiepunt 6 – Veldhoven t.h.v. nr 35, Herentals 

 

De windturbines zijn beperkt zichtbaar aan de horizon vanaf Veldhoven, gelegen aan de noordzijde van 

de E313. 
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23 Communicatie 

23.1 Oriënterende gesprekken 

Ter voorbereiding van de vergunningsaanvraag zijn er met onderstaande instanties oriënterende 

gesprekken gevoerd ter inlichting van de vergunningsaanvraag van de windturbines van Eneco. Met de 

informatie volgend uit deze gesprekken werd in de vergunningsaanvraag zoveel als mogelijk rekening 

gehouden bij de keuze van de definitieve inplanting van de windturbines.  

 

Er zijn oriënterende gesprekken gevoerd met:  

• Departement Omgeving - Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten 

(GOP), Provincie Antwerpen; 

• Agentschap Natuur en Bos (ANB); 

• Gemeente Herentals; 

• Gemeente Grobbendonk; 

• Gecoördineerd gesprek in het bijzijn van de Gouverneur (12/03/2019), hierbij waren volgende 

instanties aanwezig: 

o Provincie Antwerpen (dhr. Abrams, dhr. Vissers, mevr. Rijmenans) 

o Vlaamse Investeringsprojecten (VIP) (dhr. Foucart) 

o ANB (mevr. Wouters) 

o Landbouw en Visserij (dhr. Marcipont) 

o AGOP Milieu (dhr. Martens) 

o AGOP Ruimte (mevr. Heyvaert, mevr. Hendrickx) 

o AWV (dhr. Huybrechts & dhr. Descheemaeker) 

o Gemeente Herentals (dhr. De Cat, dhr. Van Neuten) 

o Gemeente Grobbendonk (dhr. Dillen & dhr. Verhaegen) 

o EDF Luminus  

 

Verder zijn er pre – adviezen opgevraagd en verkregen bij de volgende instanties: 

• Belgocontrol (Skeyes). 

 

23.1.1 Gemeente Grobbendonk 

Op 28 januari 2019 werd het project van Eneco samen met het project van EDF Luminus voorgesteld 

aan de Burgemeester en het diensthoofd van het Departement Omgeving van de gemeente 

Grobbendonk. Tijdens deze vergadering werd afgesproken om bij aanvang van het openbaar onderzoek 

een informatiemarkt te organiseren op een neutrale plaats in de omgeving van het projectgebied. 

Inwoners binnen de effectenafstand van het windproject zullen op de hoogte worden gesteld van dit 
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infomoment. Overige inwoners en geïnteresseerden kunnen via de gebruikelijke kanalen (website 

gemeente) op de hoogte worden gebracht. 

 

23.1.2 Gemeente Herentals 

Begin januari werd door Eneco om een vergadering gevraagd met de bevoegde ambtenaren en/of het 

schepencollege van de gemeente Herentals met de bedoeling om het project toe te lichten en te 

luisteren naar eventuele gevoeligheden of opmerkingen. De gemeente Herentals is niet ingegaan op dit 

voorstel. Er werd op 1/2/2019 een presentatie doorgestuurd waarin het project met zijn belangrijkste 

facetten werd toegelicht. Tot op heden werd er geen specifieke reactie ontvangen vanuit de gemeente 

Herentals.  

 

23.1.3 Gecoördineerd overleg bij de Gouverneur d.d. 12/03/2019 

Naar aanleiding van dit overleg werden nog enkele aanpassingen gemaakt aan het projectvoorstel: 

- Aanpassing milderende maatregel voor vleermuizen voor WT-E1; 

- Aanpassing inplanting toegangswegen/werkvlakken WT-E1 en WT-E2 om de invloed op het 

agrarisch gebied en zijn gebruik verder te minimaliseren; 

 

Tijdens dit overleg werd de optimalisatie en invulling van het projectgebied besproken en werd de 

afstemming tussen Eneco en EDF Luminus verder toegelicht. 

 

23.2 Informatievergadering en lokaal draagvlak 

De aanvrager zal, in samenwerking met EDF Luminus, voorzien in een informeel informatiemoment 

op een neutrale locatie in de onmiddellijke nabijheid van het projectgebied. De betrokken gemeentes 

zullen nauw betrokken worden bij de organisatie van het infomoment (afstemming over wie 

wordt uitgenodigd, waar, wanneer en op welke manier dit kenbaar wordt gemaakt). Daarnaast zal 

Eneco voorzien in duidelijke en onderbouwde communicatie zowel voor, tijdens als na de 

bouwwerkzaamheden.  

 

Gedurende de operationele fase van de windturbines kunnen omwonenden en andere belanghebbenden 

steeds via goed verspreide contactgegevens de exploitant raadplegen voor verdere inlichtingen, en 

eventuele problemen of klachten rond slagschaduw en geluid. 

 

De aanvrager werkt voortdurend aan oplossingen voor duurzame energievoorziening. Specifiek bij de 

ontwikkeling van windturbineprojecten hecht de aanvrager het grootste belang aan de ruimtelijke 

inpasbaarheid, veiligheid, mens en milieu. Een intensieve communicatie en de mogelijkheid tot 
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participatie draagt bij aan de betrokkenheid en het lokaal draagvlak voor windenergie. De aanvrager 

garandeert de nauwgezette eigen uitbating van de windturbines en de naleving van alle toepasselijke 

normen met betrekking tot veiligheid, mens en milieu.   
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24 Besluit 

Eneco wenst een omgevingsvergunning aan te vragen voor de bouw en exploitatie van 2 windturbines 

op het grondgebied van de gemeentes Herentals en Grobbendonk. 

 

Deze lokalisatienota beschrijft de locatiekeuze en de effecten op mens, natuur, landschap en milieu van 

de plaatsing van 2 windturbines met een maximaal vermogen van 4,0 MW. De inplanting van de 

windturbines bevinden zich aan de rand van het industriegebied Klein Gent te Herentals. De 

windturbines vormen een uitbreiding van de reeds vergunde windturbines (niet-operationeel) van Eneco 

en zijn verenigbaar met de geplande vergunningsaanvraag van EDF Luminus, bestaande uit 3 

windturbines, aan de noordzijde van het industriepark. 

 

Er wordt voldaan aan het bundelingsprincipe zoals beschreven in de omzendbrief RO/2014/02. Het 

clusteringsprincipe wordt onder andere bekomen door de ruimtelijke aansluiting met de industriezone 

Klein Gent en het klein stedelijk gebied van Herentals. De windturbines vormen de zuidelijke grens van 

het industriegebied en markeren de overgang naar het achtergelegen landbouwgebied. De inplanting 

van de windturbines ter hoogte van de industriezone verhoogt het ruimtelijk rendement binnen het 

bestaand ruimtebeslag en verzorgt de decentrale energieproductie nabij de eindgebruikers 

(industriegebied).  

 

Tijdens de locatiekeuze werd rekening gehouden met het toekomstig gebruik/inrichting van de 

betrokken terreinen en met een optimale energetische invulling van het projectgebied zonder afbreuk 

te doen aan de te respecteren en de gewenste tussenafstanden met betrekking tot veiligheidsaspecten, 

energieverliezen en hinder veroorzaakt ten gevolge van geluid en slagschaduw.  

 

In de geluidstudie uitgevoerd door SGS, werd het specifieke geluid van de windturbines getoetst aan 

de milieukwaliteitsnormen vermeld in de omzendbrief en het Vlarem II. Deze studie toont aan dat de 

windturbines, mits de toepassing van een bridageschema (reductie brongeluid) tijdens de avond/nacht-

uren, kunnen voldoen aan de opgelegde normen die vermeld staan in het VLAREM. Er werd rekening 

gehouden met alle mogelijke ontwikkelingsschenario’s inclusief de geplande windturbines van EDFL en 

de oostelijke ontwikkeling van Engie en EDFL ter hoogte van Plassendonk / Hoevereveld.   

 

De slagschaduwstudie die Encon voor dit project heeft uitgevoerd, toont aan dat mits het nemen van 

mitigerende maatregelen, er voor alle representatieve slagschaduwobjecten voldaan kan worden aan 

de opgelegde slagschaduwnormen. De windturbines zullen hiertoe worden uitgerust met een 

automatische stilstandmodule zodanig dat de voorgeschreven norm van maximaal 8 u/jaar en 30 

min/dag voor woningen en 30 u/jaar en 30 min/dag voor bedrijven (in industriegebied) niet 

overschreden wordt. In de slagschaduwstudie werd rekening gehouden met de cumulatieve effecten 
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van het geplande windproject van EDF Luminus alsook met de verder gelegen oostelijke ontwikkeling 

van Engie en EDFL ter hoogte van Plassendonk / Hoevereveld.   

  

Uit de veiligheidsstudie, die is uitgevoerd door M-Tech, blijkt dat de veiligheid wordt gewaarborgd voor 

zowel de directe en indirecte risico’s (externe mensrisico’s). Het project voldoet aan de risicocriteria die 

van toepassing zijn in Vlaanderen.  

 

De impact van de windturbines op Natuur en Natura 2000-gebieden, avifauna en vleermuizen is verder 

in detail bekeken in een algemene natuurtoets met een toets aan het soortenbesluit die werd opgemaakt 

door Mieco-effect. In deze toetsing werd eveneens rekening gehouden met eventuele cumulatieve 

effecten vanwege het geplande windproject van EDF Luminus. De algemene natuurtoets en de toets 

aan het soortenbesluit wordt doorstaan mits het nemen van een milderende maatregel voor WT-E1 voor 

wat betreft de mogelijke impact op vleermuizen (cut-in speed), die desgevallend nog aangepast kan 

worden indien uit verdere inventarisatie blijkt dat er in werkelijkheid geen significant risico optreedt. Op 

basis van de uitgevoerde natuurtoets wordt er geen aanzienlijke invloed van het windproject op de 

natuurwaarden verwacht.  

 

De windturbinelocaties zijn niet onderhevig aan restricties m.b.t. Erfgoed en Landschappen. Er is geen 

noodzaak tot de opmaak van een archeologienota. 

 

Op basis van de door D&R Engineering uitgevoerde radarstudie voor de radar van Bevekom, worden er 

geen significant negatieve effecten verwacht die de goede werking van de radar zouden belemmeren. 

Er wordt niet verwacht dat mitigerende maatregelen noodzakelijk zijn. 

 

Op basis van de adviezen van Defensie en Skeyes (burgerluchtvaart) wordt de tiphoogte beperkt tot 

max. 157 m+TAW en wordt voorzien in bebakening categorie C.  

 

Op basis van de toetsing aan het MER-besluit bevindt het windproject zich onder bijlage III van het 

MER-besluit. De project-m.e.r-screeningsnota wijst uit dat de mogelijke milieu-effecten van het project 

niet aanzienlijk zijn waardoor er geen noodzaak is tot de opmaak van een project-MER of MER-

ontheffing. 

 

De visuele invloed van de windturbine op het landschap werd bekeken in een visualisatie. Er wordt geen 

verkleinend effect verwacht op het landschap noch zal er een significante invloed zijn op de 

erfgoedwaarden van beschermd en vastgesteld onroerend erfgoed.  
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25 Bijlagen 

Bijlage 1: Liggingsplan; 

Bijlage 2: Landschapskenmerkenkaart; 

Bijlage 3: Optimalisatie van het studiegebied; 

Bijlage 4: Overzicht inplanting; 

Bijlage 5: Bundeling aan structuren; 

Bijlage 6: Gewestplan; 

Bijlage 7: Woningen en woongebieden; 

Bijlage 8: Erfgoed 

Bijlage 9: Geluidstudie; 

Bijlage 10: Slagschaduwstudie; 

Bijlage 11: Veiligheidsstudie; 

Bijlage 12: Natuurtoets en toets aan het soortenbesluit; 

Bijlage 13: Luchtvaart (civiel en defensie); 

Bijlage 14: project-m.e.r-screeningsnota; 

Bijlage 15: Watertoets; 

Bijlage 16: Visualisatie; 

Bijlage 17: Radarstudie Defensie (SEA); 

Bijlage 18: Bemalingsnota. 
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Bijlage 1: Liggingsplan 
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Bijlage 2: Landschapskenmerkenkaart 
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Bijlage 3: Optimalisatie projectgebied 
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Bijlage 4: Overzicht inplanting 
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Bijlage 5: Bundeling en structuren 
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Bijlage 6: Gewestplan 
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Bijlage 7: Woningen en woongebieden 
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Bijlage 8: Erfgoed 
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Bijlage 9: Geluidstudie 
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Bijlage 10: Slagschaduwstudie 
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Bijlage 11: Veiligheidsstudie 
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Bijlage 12: Natuurtoets en toets aan het soortenbesluit 
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Bijlage 13: Luchtvaart (Civiel & Defensie) 
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Bijlage 14: Project-m.e.r-screening 
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Bijlage 15: Watertoets 
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Bijlage 16: Visualisatie 
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Bijlage 17: Radarstudie Defensie (SEA) 
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Bijlage 18: Bemalingsnota 
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