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1 INLEIDING 

Deze lokalisatienota bevat een analyse van de effecten op mens, milieu, landschap en natuur als gevolg van 

de inplanting van drie windturbines op het industrieterrein van Klein Gent in Grobbendonk en Herentals. 

EDF Luminus plant de bouw en exploitatie van drie windturbines met een individueel vermogen van 

maximum 3,8 MW op het grondgebied van de gemeente Grobbendonk en Herentals. De inplanting van de 

windturbines liggen respectievelijk op een bedrijfsterrein Soprema, Auria Solutions en Plastic Omnium. Deze 

firma’s bevinden zich op het industrieterrein van Klein Gent, ten zuiden van de E313.  

De windturbines worden zodanig ingeplant dat voldaan wordt aan de voorschriften van de omzendbrief 

RO/2014/02 en de sectorale voorwaarden voor windenergie van VLAREM II, Afdeling 5.20.6. 

Deze nota start met een overzicht van het toepasselijk beleidskader (Hoofdstuk 2), waarna in hoofdstuk 3 

het voorliggend project in detail wordt omschreven.  

De mogelijke impact van dit project wordt uitvoerig omschreven in Hoofdstuk 4. De geluid-, slagschaduw- en 

natuurstudie en de landschapsanalyse werden opgesteld door Arcadis. De simulaties voor geluid en 

slagschaduw werden opgemaakt door Erik Koppen, senior specialist in slagschaduw- en geluidsmodellering. 

De geluidstudie werd opgesteld door Ann Himpens, erkend MER-deskundige in de discipline Geluid en 

Trillingen. De landschapsanalyse werd opgemaakt door Bart Antheunis. De natuurstudie werd opgesteld 

door Wouter Rommens, consultant milieu. De veiligheidsstudie werd opgemaakt door Filip Van den Schoor, 

erkend VR-deskundige. De hiervoor vermelde studies zijn opgenomen in de bijlagen van dit rapport. 

De voornaamste conclusies worden samengevat in Hoofdstuk 5 van deze lokalisatienota.  

Deze lokalisatienota wordt als bijlage aan de omgevingsvergunningsaanvraag toegevoegd.
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2 BELEIDSKADER – BELEIDSVISIE HERNIEUWBARE 
ENERGIE IN EU EN VLAANDEREN 

2.1 Energiebeleid EU 

In 2008 legde de Europese Raad de volgende ambitieuze 20-20-20 doelstellingen voor 2020 vast: 

• Een vermindering van het energiegebruik met 20% door efficiënter gebruik ten opzichte van het 

verwachte niveau in 2020 bij ongewijzigd beleid (indicatieve doelstelling); 

• Een stijging van het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in het bruto eindgebruik tot 20%. Voor 

België stelt Europa deze doelstelling vast op 13%. Voor transport geldt een specifieke doelstelling van 

minstens 10% hernieuwbare energie op het totale energiegebruik voor vervoer. 

• Een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met minstens 20% ten opzichte van 1990. 

Na jarenlange onderhandelingen werd op 11 oktober 2016 binnen België een akkoord bereikt over de 

verdeling van de klimaatinspanningen tussen de federale overheid en de 3 gewesten.  Vlaanderen had 

daarvoor evenwel bij de hervorming van de steunmechanismen voor milieuvriendelijke energie midden 2012 

alvast beslist om binnen het systeem van de groenestroomcertificaten (GSC) het aandeel van groene stroom 

in de certificaatplichtige elektriciteitsleveringen op te trekken tot 20,5% in 2020. 

Verder heeft de Europese Raad op 23 oktober 2014 een pakket van vier doelstellingen tegen 2030 

goedgekeurd, waarvan twee bindende Europese doelstellingen: 

• ten eerste, een vermindering van de broeikasgasuitstoot (BKG) met 40% ten opzichte van 1990 en  

• ten tweede een verhoging tot minstens 27% van het aandeel hernieuwbare energie in het finaal 

energieverbruik in de EU.  In tegenstelling tot het 20-20-20-pakket zal deze laatste doelstelling niet op 

lidstaat- niveau worden vertaald 

• het pakket omvat voorts een niet-bindende Europese doelstelling die een energie-efficiëntie van ten 

minste 27% beoogt (die tegen 2020 tot 30% kan worden opgetrokken) 

• een vierde doelstelling ten slotte beoogt een interconnectiecapaciteit van ten minste 10% per lidstaat. Na 

evaluatie kan deze doelstelling tot 15% worden opgetrokken tegen 2030. 

 

2.2 Beleidsdoelstelling van de Vlaamse regering 

 

De overheid stimuleert windenergie in Vlaanderen. Dit kadert in het ruimer beleid inzake energie en vooral in 

het klimaatbeleid, afgestemd op de EU-richtlijnen. Vlaanderen heeft expliciete doelstellingen inzake het 

aandeel van elektriciteit uit hernieuwbare energie (Tabel 2-1). 

Tabel 2-1 Vlaamse doelstellingen inzake het aandeel van elektriciteit geproduceerd uit hernieuwbare energie 

Jaar Doelstelling (%) Behaald (%) 

2012 8,0 5,6 

2013 9,0 5,7 

2014 10,0 5,7 

2015 10,5 6,0 

2016 11,0 6,4 

2017 11,5  

2018 12,0  

2019 12,5  

2020 13,0  
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Deze doelstellingen moeten voor een belangrijk deel gerealiseerd worden door windenergie. Deze ambitie 

werd eveneens herhaald in het laatste regeerakkoord: 

"We kiezen resoluut voor een groter aandeel hernieuwbare energie uit windenergie, biomassa, zonne-

energie. We stimuleren gemeenten, provincies en ondernemingen om een maximaal aandeel hernieuwbare 

energieproductie op hun grondgebied mogelijk te maken. (...)" 

De toename in de capaciteit aan hernieuwbare energie in het algemeen, en windenergie in het bijzonder is 

onder andere een gevolg van de financiële stimulering met het systeem van de groenenstroomcertificaten. 

Door dit systeem zorgt heel de elektriciteitssector mee voor de noodzakelijke investeringen in hernieuwbare 

energie. 

2.2.1 Windkracht 2020 

In 2016 werden, in het kader van de uitwerking van het Energieplan, de subdoelstellingen van 2014 

geherevalueerd. Omwille van de onzekerheden rond biomassa, rijkt de ambitie voor zonne-energie, 

windenergie en groene warmte hoger. Voor windenergie is er daarbij een extra productie van 1.563 GWh 

tegen 2020 vooropgesteld. Dit betekent dat er vanaf 2016 jaarlijks 390 GWh extra moet worden 

geproduceerd, hetgeen overeenkomt met jaarlijks 70 windturbines van 2,5 MW of 59 windturbines van 3 MW 

en 2230 equivalent vollast draaiuren op jaarbasis. 

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein lanceert samen met toenmalig Vlaams minister van Omgeving 

Joke Schauvliege ‘Windkracht 2020’. Dit windplan werd op 16 december 2016 door de Vlaamse regering 

goedgekeurd op de ministerraad.  

Met Windkracht 2020 tracht men tegen 2020 minstens 280 extra windmolens te realiseren om onze klimaat- 

en energiedoelstellingen te halen. Windkracht 2020 wil het aandeel van wind in onze totale 

energiebevoorrading vergroten door sneller en meer windturbines te plaatsen. 

Er zullen in de eerste plaats meer windmolens komen in grote industriegebieden en in de Vlaamse havens, 

weg van woongebied. De ministers zullen samenzitten met de havens van Antwerpen, Gent, Oostende en 

Zeebrugge. Ook met defensie en de luchtvaartsector zullen ze overleggen om zoveel mogelijk beperkingen 

weg te werken. Als onderdeel van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV), zullen windmolens als 

bestemmingsneutraal bestempeld worden. 

De ministers werken ook aan een snellere doorlooptijd van de vergunningsprocedures. Op 23 februari 2017 

ging de omgevingsvergunning van start, die de milieu- en bouwvergunning combineert in één procedure op 

één bestuurlijk niveau. Verder zullen de ministers de lokale besturen betrekken bij het zoeken naar concrete 

locaties, opdat er minder beroepsprocedures gestart worden tegen vergunde projecten. Samen met de 

gouverneurs en de windenergiesector zullen ze ook een Windpact opstellen, om per provincie en per jaar 

een realistisch aantal windturbines vast te leggen. 

Voor grote windmolens zullen de regels herbekeken worden, gezien het aantal hiervan volgens de ministers 

moet gereduceerd worden. 

 

2.3 Vergunningenbeleid 

Het inplanten van een windturbine vereist, zoals voor alle grote constructies in Vlaanderen, één of meerdere 

vergunningen.  

Sinds 23 februari 2017 zijn milieuvergunningen en stedenbouwkundige vergunningen geïntegreerd in de 

omgevingsvergunning, waar verder wordt op ingegaan in 3.4.1 Omgevingsvergunning. 

Een vergunning wordt enkel toegestaan als de toepasselijke (sectorale) voorwaarden kunnen nageleefd 

worden en de ruimtelijke bestemming van een gebied dit toelaat. 
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2.4 Ruimtelijke toetsingskader 

2.4.1 Codex Ruimtelijke Ordening 

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (hierna “Codex R.O.”) omschrijft de organisatie van de ruimtelijke 

ordening in Vlaanderen en geldt voor iedereen met (ver-)bouwplannen. De Codex R.O. heeft betrekking op 

heel Vlaanderen en is sinds 1 september 2009 van kracht, als aanpassing van het decreet van 18 mei 1999 

houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening. 

 

2.4.2 Gewestplan 

Met de gewestplannen werd in de jaren ’70 heel België ingedeeld in ruimtelijke bestemmingen. Deze 

plannen werden tot 2000 herhaaldelijk bijgewerkt, maar sindsdien gebeuren geen nieuwe 

gewestplanwijzigingen meer. Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) vervangen geleidelijk aan de 

bestaande gewestplannen. Nu zijn de gewestplannen enkel nog van kracht op percelen waar geen ruimtelijk 

uitvoeringsplan op geldt. 

 

2.4.3 Ruimtelijk uitvoeringsplan 

Een ruimtelijk uitvoeringsplan geeft uitvoering aan een ruimtelijk structuurplan, dat enkel de grote lijnen 

bevat. Het heeft een verordenende waarde voor alle overheidsbeslissingen en legt voor de in het plan 

opgenomen percelen onder meer vast: 

• welke activiteiten er mogen plaatsvinden; 

• waar al dan niet mag worden gebouwd en aan welke stedenbouwkundige voorschriften huizen en 

constructies in een bepaalde zone moeten voldoen; 

• hoe een bepaald gebied ingericht en beheerd moet worden. 

 

Het Vlaams Gewest maakt gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen op. Ook provincies en gemeenten 

maken ruimtelijke uitvoeringsplannen op de respectieve niveaus. 

 

2.4.4 Plan van aanleg 

Plannen van aanleg (Algemeen Plan van Aanleg en Bijzonder Plan van Aanleg) zijn gemeentelijke plannen 

die de bestemmingen van het gewestplan kunnen detailleren. Ze leggen voor het volledige grondgebied van 

een gemeente of een deel ervan de bestemmingen vast. 

 

2.5 Inplantingsbeleid 

2.5.1 Omzendbrief 

De Vlaamse regering keurde op 25 april 2014 de omzendbrief “RO/2014/02 Afwegingskader en 

randvoorwaarden voor de oprichting van windturbines” goed. De omzendbrief vormt een afwegingskader 

voor de verschillende overheden en administraties die bij de vergunningverlening betrokken zijn. 

De omzendbrief RO/2014/02 schept een kader voor de optimale inplanting van grootschalige windturbines 

voor een zo groot mogelijke productie van groene stroom om op die manier bij te dragen tot een duurzame 

energietransitie en een gedragen ontwikkeling van windenergie. De omzendbrief steunt op vier belangrijke 

pijlers: een duurzame ruimtelijke ontwikkeling, een duurzaam energiegebruik, de voordelen van windenergie 

ten opzichte van andere energiebronnen en de economische meerwaarde van windenergie. 

In de lokalisatienota dient naar de rubrieken uit deze omzendbrief te worden verwezen. Deze worden hier 

kort toegelicht. 

Het ruimtelijk principe van gedeconcentreerde bundeling uit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (zie 

hoofdstuk 2.1) wordt algemeen voor de oprichting van windturbines verfijnd in het principe van de 
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plaatsdeling (site sharing). Door windturbines zoveel als mogelijk te bundelen, wordt het behoud van de nog 

resterende open ruimte in het sterk verstedelijkte Vlaanderen gegarandeerd. De voorkeur gaat naar 

windenergieopwekking door middel van een cluster van windturbines. Het is niet aangewezen verschillende 

individuele turbines verspreid in te planten. Vanaf drie windturbines wordt van een cluster gesproken. 

 

2.5.2 VLAREM-regelgeving: slagschaduw, veiligheid en geluid 

Het VLAREM besluit omvat een afzonderlijke afdeling voor ‘Installaties voor het opwekken van elektriciteit 

door middel van windenergie’ (Afdeling 5.20.6.). In deze afdeling staan sectorale voorwaarden voor 

windturbines en windturbineparken met betrekking tot slagschaduw, veiligheid en geluid. De locatiekeuze 

van windturbines wordt mee bepaald door deze sectorale voorwaarden. 

Op 26 augustus 2016 werd de Vlarem-trein en zomertrein 2015 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 

Hierin werden nieuwe sectorale voorwaarden goedgekeurd die hinder van slagschaduw beperken tot max. 

30 u per jaar en max. 30 min/dag voor slagschaduwgevoelige objecten in industriegebied (met uitz. van 

woningen- en max. 8 u per jaar en max. 30 min/dag in alle andere gebieden). 

 

2.5.3 Provinciale screening voor inplanting van windturbines 

Op 25 februari 2010 werd de ‘provinciale screening voor inplanting van windturbines’   goedgekeurd door de 

deputatie van de provincie Antwerpen. De screening bestaat uit twee luiken. Enerzijds wordt de huidige 

problematiek en de bestaande regelgeving in kaart gebracht. Anderzijds wordt een kader geboden voor een 

geclusterde inplanting van grote windturbines, door potentiële inplantingslocaties af te bakenen. Hierbij werd 

vertrokken vanuit het ruimtelijk principe dat grote windturbines best zoveel mogelijk geclusterd worden met 

reeds bestaande infrastructuren (vb. autosnelwegen, grote industriegebieden, …). Binnen deze zones 

worden gebieden uitgesloten omwille van hun natuurlijke, landschappelijke waarde of omwille van bewoning. 

Op deze manier zijn er potentiële inplantingslocaties in de provincie Antwerpen afgebakend, die de basis 

vormen voor meer gedetailleerd onderzoek. 

2.5.4 De Vlaamse risicoatlas vogels en vleermuizen-windturbines 

Windturbines kunnen een hindernis vormen voor vogels en vleermuizen. Omdat de mogelijke impact sterk 

afhankelijk is van de locatie van de windturbines stelde het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) in 

2003 een beleidsondersteunende vogelatlas op. In deze atlas zijn overzichtskaarten beschikbaar met de 

belangrijkste trekroutes en pleisterplaatsen voor vogels, naast detailkaarten met daarop de grote trekroutes, 

de lokale vogelroutes, de lokale pleisterplaatsen en alle beschermingsgebieden. In oktober 2011 werd de 

vogelatlas vervangen door de “Vlaamse risicoatlas vogels-windturbines”. In de atlas worden op macroniveau 

zones onderscheiden in vier risicocategorieën. 

Het INBO heeft in 2015 een nieuw rapport en vernieuwde risicoatlassen opgemaakt over de effecten van 

windturbines op vogels en vleermuizen in Vlaanderen. Het rapport vervangt en integreert eerdere publicaties 

van een ondersteunend instrument uit 2011 en 2013. In het nieuwe rapport zijn actualisaties op basis van 

nieuwe wetenschappelijke kennis opgenomen en (naast vogels) ook een eerste versie van risicoatlas 

vleermuizen. 

Het rapport is een leidraad met informatie en aanbevelingen over de mogelijke effecten van windturbines op 

vogels en vleermuizen in Vlaanderen. Het maakt vooral duidelijk welke stappen er in de risicoanalyse 

kunnen ondernomen worden bij geplande projecten en plannen rond windenergie, en waar de nodige 

informatie kan gevonden worden om die stappen goed uit te voeren. Verder bevat het rapport ook beknopte 

aanbevelingen voor monitoring na het plaatsen van de windturbines. 

De ‘Vlaamse risicoatlas vogels-windturbines’ en een eerste versie van de ‘Vlaamse risicoatlas vleermuizen-

windturbines’ maken deel uit van de leidraad. De kaarten van deze risicoatlassen zijn als geoloket online 

raadpleegbaar via de INBO website. De risicoatlassen geven aan waar en waarom bepaalde gebieden een 

potentieel risico vormen voor vogels of vleermuizen bij het plaatsen van windturbines. Geen enkele 

risicoklasse is automatisch uitgesloten voor het plaatsen van windturbines. De atlassen geven enkel een 

eerste signaal en zijn dus slechts het startpunt in de detailanalyse voor geplande windturbines op project- of 

planniveau. In deze detailanalyse kan een deskundige onderzoeken of de effecten al dan niet betekenisvol 
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kunnen zijn voor de aanwezige natuurwaarden. Op die manier is de plaatsing van windturbines ook mogelijk 

in sommige zones van risicogebieden. 

Voor locaties met een belangrijk potentieel voor de realisatie van grootschalige windparken worden meer 

specifieke adviezen opgemaakt door het INBO. Deze adviezen bevatten gedetailleerd onderzoek en 

milderende of compenserende maatregelen in lijn met de richtlijnen van het beslissingsondersteunend 

instrument en vormen een bijstelling of verfijning van de meer generieke risico-atlas. 

 

2.5.5 Luchtvaart 

Het Directoraat Generaal Luchtvaart - Directie Luchtruim en Luchthavens (onder FOD Mobiliteit en Vervoer) 

geeft gecoördineerde adviezen over de inplanting van windturbines. Zowel de verantwoordelijke diensten 

voor burgerluchtvaart (Skeyes) als de militaire bevoegde diensten, worden vanuit het Directoraat-Generaal 

Luchtvaart (DGLV) om advies gevraagd. 

Ze geven niet alleen aan waar windturbines mogelijk zijn, maar stellen ook eisen in verband met de 

bebakening van de turbines om de zichtbaarheid ervan te verhogen. De bebakeningsvereisten in België zijn 

sinds 2006 herwerkt in overleg met ODE-Vlaanderen en komen nu meer overeen met onze buurlanden (zie 

daarvoor de omzendbrief bebakening: CIR/GDF-03). De locaties van de turbines worden, samen met andere 

hoge obstakels, bijgehouden in een register. 
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3 PROJECTVOORSTEL 

3.1 Inplanting 

EDF Luminus (EDFL) plant de bouw en exploitatie van drie windturbines (hierna WT-L1, WT-L2 en WT-L3) 

met een individueel vermogen van maximum 3,8 MW op het grondgebied van de gemeente Grobbendonk 

en van de gemeente Herentals in de industriezone Klein Gent. Deze industriezone situeert zich ten zuiden 

van de Koning Boudewijnsnelweg (E313) en ten oosten van de spoorwegverbinding tussen Bouwel en 

Wolfstee. In het noorden van het project bevinden zich voorts enkele woonzones. Het industriegebied en zijn 

begrenzingen vormen een duidelijke zoekzone voor de ontwikkeling van windenergie.  

Kaart 1 geeft de inplanting van de windturbines op de orthofoto (uit 2017). 

In Kaart 2 wordt een uittreksel uit het gewestplan weergegeven waarop de inplanting van de windturbines 

van EDFL (WT-L1, WT-L2 en WT-L3) staan. 

Kaart 3 geeft de inplanting van de windturbines op de wegenkaart.  

De exacte inplantingsplaats van de turbines, het middelpunt van de mast, wordt weergegeven in 

onderstaande Tabel 3-1. 

Tabel 3-1 Exacte inplantingsplaats van de EDFL windturbines 

 

De keuze voor deze locatie wordt gemotiveerd in hoofdstuk 4. 

In voorliggende lokalisatienota zal het effect van het project 1(de geplande EDFL windturbines WT-L1, WT-

L2 en WT-L3) beoordeeld worden ten opzichte van 4 mogelijke ontwikkelingsscenario’s: 

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van alle ontwikkelingsscenario’s: 

 

Figuur 3-1 Overzicht van de te besproken scenario's - afkomstig uit geluidsstudie SGS 

 

                                                      

1 Het project wordt in deze lokalisatienota aanzien als ontwikkelingsscenario 1 
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Ontwikkelingsscenario 2:In dit scenario worden de 5 geplande turbines (WT-ELB1, WT-ELB2, WT-

ELB3, WT-L4 en WT-L5) en de twee betwiste turbines van Eneco (WT-EA en WT-EB) 

meegenomen. Voor deze turbines is een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd. Verder dan 

een stedenbouwkundige vergunning zijn deze nog niet geëvolueerd. 

 

Tabel 3-2 Overzicht van de turbines in ontwikkelingsscenario 2 – tabel afkomstig uit geluidstudie SGS 
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- Ontwikkelingsscenario 3: 

In dit scenario worden de 5 geplande turbines uit ontwikkelingsscenario 2 meegenomen (WT-L4, WT-L5,  

WT-ELB1 en WT-ELB2 en WT-ELB3). Bijkomend worden hier ook twee bijkomende turbines (WT-E1 en WT-

E2) en 1 reeds vergunde turbine (WT-EA) van Eneco opgenomen. Een overzicht van de inplanting van de 

turbines in ontwikkelingsscenario 3 wordt gegeven in Figuur 3-2. 

Tabel 3-3 Overzicht van de turbines in ontwikkelingsscenario 3 – tabel afkomstig uit geluidstudie SGS 

 

 

Figuur 3-2 Overzicht van de turbines in ontwikkelingsscenario 3 
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- Ontwikkelingsscenario 4: 

In dit scenario worden de drie geplande turbines van Eneco (WT-E1, WT-E2 en WT-EA) meegenomen. In dit 

ontwikkelingsscenario wordt geen rekening gehouden met de turbines in de oostelijke ontwikkeling. Een 

overzicht van de inplanting van de turbines in ontwikkelingsscenario 4 wordt gegeven in Figuur 3-3. 

Tabel 3-4 Overzicht van de turbines in ontwikkelingsscenario 4 

 
  

 
Figuur 3-3 Overzicht van de turbines in ontwikkelingsscenario 4 

 

3.2 Technische beschrijving 

Het windturbinetype werd zo gekozen dat het potentieel van windenergie maximaal benut wordt, rekening 

houdend met de randvoorwaarden beschreven in voorgaande paragrafen. Zo heeft WT-L1 een rotordiameter 

van max. 114m (n.a.v. nabijheid spoor), WT-L2 een diameter van max. 110m (n.a.v. nabijheid autosnelweg) 

en WT-L3 heeft een diameter van max. 124m. De tiphoogte van de turbines zal gelijk zijn aan 145,4 m voor 

WT-L1, 144,8 m voor WT-L2 en 145,6 m voor WT-L3. De keuze van de rotordiameter is in functie van 

genoemde beperkingen en in samenspraak met de bedrijven gebeurd. 

In voorliggende lokalisatienota en de bijhorende plannen zijn de afmetingen, vormgeving van de turbine, 

transformator, funderingen, werfwegen, kabeltracé werfzone en kraanplatform omschreven adhv de maxima 

van de karakteristieken. Deze kunnen binnen de vooropgestelde maxima nog afwijken. In voorliggende 

lokalisatienota wordt uitgegaan van de worst-case kenmerken van meerdere windturbinetypes zoals 

weergegeven in Tabel 3-5. De maximale waarden van de turbinespecificaties worden verder gebruikt voor 

de beschrijving en een beoordeling van de worst case impact. Indien uit de beoordeling blijkt dat het worst 

case-scenario aanvaardbaar is, dan is het project aanvaardbaar. Deze benadering laat toe dat –binnen de 
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vooropgestelde turbinespecificaties en overeenkomstig worst case-scenario2. Een optimale turbine kan 

gerealiseerd worden, rekening houdend met de voortdurende technologische evoluties in de sector. 

 

 

 
 

Tabel 3-5 – Algemene technische kenmerken van het geselecteerde turbinetype 

Parameter Maximale waarden van de turbinespecificaties 

 WT-L1 WT-L2 WT-L3 

nominaal vermogen (MW) 3,8 3,8 3,8 

Bronvermogen (dB(A)) 107 107 107 

rotordiameter (m) 114 110 124 

tiphoogte (m) 145,4 144,8 145,6 

 

3.2.1 Algemene kenmerken 

De turbines worden opgericht op het bestaande industrieterrein Klein Gent. Ten zuiden van de E313 en ter 

hoogte van afrit 21 Herentals. De inplantingen vinden respectievelijk plaats op terreinen van Soprema (WT-

L1), Auria Solutions (WT-L2) en Plastic Omnium (WT-L3) 

Het projectgebied is windtechnisch gezien een geschikte locatie voor de exploitatie van windturbines. 

Ondanks de beperkte invloed van obstakelverliezen, is voor een voldoende hoge mast gekozen. Een turbine 

met hoge mast en grote rotoren ervaart men immers als visueel aantrekkelijker. 

De geplande turbines hebben een rotor met drie wieken, dat draait bij een laag toerental. Traag draaiende 

turbines worden als “statiger” en minder storend ervaren dan de snel draaiende types. De toren is van het 

volle type (buismast) en is in staal, beton of een combinatie van beide uitgevoerd. De standaardkleur van de 

turbines is lichtgrijs. 

 

3.2.2 Hoogte- mast en tiphoogte 

De tiphoogte van de turbines zal maximaal 147 m bedragen.  

De rotordiameter bedraagt voor WT-L1 114 m, voor WT-L2 110 m en voor WT-L3 124 m. De tiphoogte is 

bepaald door de luchtvaart beperkingen waar we een beperking van 157m TAW hebben. 

In deze lokalisatienota is uitgegaan van een standaard benadering waarbij de drie turbines een tiphoogte 

hebben van 147m. Voor de bepaling van deze hoogte werd rekening gehouden met een terreinhoogte 10 m 

TAW. Aangezien de effectieve hoogte van het terrein t.o.v. het maaiveld hoger ligt dan 10 m-mv (11,6 m; 

12,2 m; 11,4 m) is er gerekend met hoogtes die de TAW-bepaling van 157 m licht overschrijden. De turbines 

WT-L1, WT-L2 en WT-L3 die effectief zullen geplaatst worden zullen een maximale tiphoogte hebben van 

respectievelijk 145,4 m; 144,8 m; 145,6 m ten opzichte van het maaiveld. Bijgevolg zal de maximale hoogte 

van 157 m TAW niet overschreden worden. Verder in deze lokalisatienota zullen de hierboven vermelde 

hoogtes gehanteerd worden. 

 

                                                      

2 De worst case benadering is een benadering die aanvaard is door de Raad van State en Raad voor 
Vergunningsbetwistingen en zit ingebakken in de VLAREM-wetgeving. 
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3.2.3 Brongeluid 

Het brongeluid van een windturbine is het geluidsniveau dat die turbine produceert indien men fictief 

veronderstelt dat het afkomstig is van één punt op ashoogte. Hoe verder men van dit punt verwijderd is, hoe 

groter het oppervlak wordt waarover de geluidsdruk wordt verspreid en hoe lager het geluidsniveau er zal 

zijn. 

Net als het geluid van de windturbine, varieert ook het omgevingsgeluid met de windsnelheid. Bij hogere 

windsnelheden neemt het omgevingsgeluid toe. Het brongeluid wordt bepaald bij 95% van het nominaal 

vermogen. Voor de geplande windturbine zal dit niet hoger zijn dan 107 dB(A).  

Een windturbine kan daarenboven geopereerd worden in verschillende gereduceerde modi, waarbij het 

brongeluid van de turbine een aantal decibels minder bedraagt. Bij exploitatie in een gereduceerde modus is 

het geproduceerd vermogen lager dan het nominaal vermogen. Deze milderende maatregel zal enkel 

toegepast worden indien dit nodig blijkt. Voor een verdere bespreking van het geproduceerde geluid wordt 

verwezen naar 4.4 Geluid. 

 

3.2.4 Sturing en regeling 

De windturbine werkt volgens een variabele toerentalregeling. Bij lage windsnelheden werkt de turbine op 

een lager toerental, bij hoge windsnelheid op een hoger toerental, om aldus het rendement van de 

energieomzetting te verbeteren. 

Er wordt een permanente monitoring van de operationele werking van de turbines voorzien (windproductie, 

werking lichtbebakening, werking geluidsreductie en slagschaduwdetectiesysteem, etc.). Hiertoe zal de 

turbine uitgerust worden met de noodzakelijke telecommunicatieapparatuur. 

 

3.2.5 Veiligheid en certificering – constructie, uitbating en 
onderhoud 

De windturbines voldoen aan de hoogste veiligheidseisen en zijn gecertificeerd volgens de geldende 

IEC61400-norm. Een windturbine die aan deze normen voldoet, is ontworpen voor een levensduur van ten 

minste 20 jaar. Er worden eisen gesteld aan materialen voor wat betreft de vermoeiing, corrosie, 

verbindingstechnieken, etc. om deze levensduur te waarborgen. De veiligheidssystemen zijn zodanig 

ontworpen dat de windturbine onder alle weercondities veilig geëxploiteerd kan worden.  

De werking van de veiligheidssystemen wordt periodiek gecontroleerd. Verder worden er eisen gesteld aan 

het elektrische systeem, arbeidsveiligheid en onderhoudsprocedures om de veiligheid van de windturbine 

gedurende de levensduur te waarborgen. Het onderhoudsprogramma wordt vastgelegd in logboeken. Naast 

eigen controles wordt met de turbineleverancier of een gespecialiseerde onderhoudsfirma een langdurig 

onderhouds- en garantiecontract aangegaan, om een correcte naleving van het onderhoudsprogramma te 

waarborgen. 

De windturbines zullen uitgerust worden met een ijsdetectiesysteem, bliksembeveiliging, een redundant 

remsysteem en een online controlesysteem. Het ijsdetectiesysteem dient ervoor te zorgen dat, bij ijsvorming 

tijdens het in bedrijf zijn van de turbine, de windturbine stilgelegd zal worden. Vooraleer de windturbine terug 

opgestart wordt, dient ter plaatse gecontroleerd te worden of alle stukken ijs van de bladen verwijderd zijn. 

Het redundante remsysteem beveiligt de windturbine voor “overtoeren” bij hoge windsnelheden. Mede in 

functie van de operationele controle is elke windturbine aangesloten op een online controlesysteem. 
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3.3 Energieproductie 

In een studie van VITO3 (2011) wordt per technologie, per GWhe, een overzicht gegeven van de kg of ton 

emissies van CO2, SO2, NOx, PM2.5 die vermeden of bijkomend uitgestoten worden ten opzichte van 

alternatieve elektriciteitsproductie/referentiescenario waarbij bv. enkel fossiele brandstoffen worden ingezet. 

De kengetallen voor windenergie worden weergegeven in tabel 5. 

In deze tabel worden ook de vermeden kosten weergegeven. Voor luchtverontreinigende polluenten gaat het 

om kengetallen voor externe kosten of milieuschadekosten als gevolg van schade aan gezondheid, 

gebouwen, ecosystemen en economie. Voor CO2 zijn de cijfers gebaseerd op preventiekosten (marginale 

reductiekosten) omdat de schattingen van externe kosten op basis van de schademethode (modellen die de 

schade schatten) onzeker zijn. In de VITO-studie wordt tevens, per technologie, een overzicht gegeven van 

het fossiel brandstofverbruik dat vermeden wordt per GWhe groene stroom productie ten opzichte van een 

referentiescenario waarbij bv, enkel fossiele brandstoffen worden ingezet (zie ook Tabel 3-6 voor de 

elektriciteitsproductie uit windenergie). 

Op basis van de VITO kengetallen en de aangenomen jaarlijkse energieproductie van de geplande 

windturbines in dit project te Herentals en Grobbendonk, werden de vermeden emissies en kosten berekend 

van de windturbines WT-L1 en WT-L2 en WT-L3 (zie Tabel 3-7). 

De gemiddelde jaarlijkse bruto energieproductie van de windturbine zal op basis van standaard aannames 

ongeveer 6,84 GWh/j per windturbine bedragen, voor een geïnstalleerd vermogen van 3,8 MW. 

 

Tabel 3-6 Gemiddelde energieproductie van de 3 geplande windturbines (indicatie) 

Parameter Waarde Eenheid 

Aantal turbines 3  

Geïnstalleerd individueel vermogen 3,8 MW 

Vollast-uren 1800 uren/jaar (conservatieve aanname) 

Bruto jaarlijkse energieproductie 20,52 GWh/jaar 

Aantal huishoudens 5863  

 
 

Tabel 3-7: Verkregen milieubesparing voor geplande windturbine (indicatie) 

vermeden hoeveelheden 
voor 

windenergie 

Ken-
getallen 

eenheid 
Hoeveelheid voor 
de 3 windturbines 

eenheid 

vermeden CO2 571 ton/GWhe  11 717  ton/jaar 

vermeden SO2 107 kg/GWhe  2 196 kg/jaar 

vermeden NOx 178 kg/GWhe  3 653  kg/jaar 

vermeden PM2,5 7 kg/GWhe  144 kg/jaar 

vermeden fossiele brandstof 2 GWh/GWhe  41  GWh/jaar 

                                                      

3 Doorrekeningen ter ondersteuning van evaluatie GSC en WKC-systeem, Erika Meynaerts, et al. Studie 

uitgevoerd in opdracht van VEA door VITO (ref.: 2011/TEM/R/122 dd.: Juli 2011) 
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vermeden externe NOx-

kosten 

1,2 
in euro2009 per MWh 

 24 624  
euro/jaar 

vermeden externe SO2-

kosten 

1,1 
in euro2009 per MWh 

 22 572  
euro/jaar 

vermeden externe PM2,5-

kosten 

0,1 
in euro2009 per MWh 

 2 052  
euro/jaar 

vermeden CO2-kosten  

(aan 20 euro/ton) 

11 
in euro2009 per MWh 

 225 720  
euro/jaar 

vermeden CO2-kosten 

(aan 50 euro/ton) 

29 
in euro2009 per MWh 

 595 080  
euro/jaar 

 

3.4 Regelgeven traject tot realisatie 

3.4.1 Omgevingsvergunning 

Sinds 23 februari 2017 zijn milieuvergunningen en stedenbouwkundige vergunningen geïntegreerd in de 

omgevingsvergunning. Hierdoor zijn de milieuvergunning, de stedenbouwkundige vergunning en de 

verkavelingsvergunning volledig verdwenen.  

Er zijn drie bevoegde niveaus voor de aanvraag van de omgevingsvergunning: de Vlaamse Regering, de 

deputatie en het college van burgemeester en schepenen. Wie bevoegd is voor een vergunningsaanvraag, 

is hoofdzakelijk afhankelijk van het voorwerp van de aanvraag.  

• De Vlaamse Regering is bevoegd voor aanvragen die omwille van hun strategisch belang op een lijst met 

Vlaamse projecten worden vermeld en voor aanvragen die zich in meerdere provincies bevinden.   

• De deputatie is bevoegd voor aanvragen die omwille van hun bovenlokale belang of belangrijke impact 

op de omgeving op de lijst met provinciale projecten worden vermeld, voor aanvragen die zich in 

meerdere gemeenten bevinden en voor aanvragen die een ingedeelde inrichting of activiteit betreffen die 

in de eerste klasse is ingedeeld volgens de VLAREM-indelingslijst.  

• Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor alle andere omgevingsvergunnings-

aanvragen. 

De Provinciale projecten, zoals vermeld in artikel 2, eerste lid, 9°, van het decreet van 25 april 2014 

betreffende de omgevingsvergunning, worden aangewezen in bijlage 2 van dit decreet. Deze lijst van 

Provinciale projecten wordt als bijlage 8 in deze nota toegevoegd. 

Voorliggend project behoort tot deze lijst van provinciale projecten, meer specifiek betreft het project een 

aanvraag met betrekking tot installaties voor het opwekken van elektriciteit door windenergie tot en met vier 

windturbines per aanvraag, met een vermogen per windturbine van meer dan 1.500 kW, buiten de grenzen 

van de zeehavens van Oostende, Zeebrugge, Gent en Antwerpen, zoals afgebakend in een ruimtelijk 

uitvoeringsplan (Bijlage 8: lijst Provinciale projecten 6°). 

Bijgevolg dient de omgevingsvergunning aangevraagd te worden bij de deputatie. De aanvraag dient digitaal 

via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be) ingediend te worden. 

De vergunningverlener (deputatie) zal voor de toekenning van de omgevingsvergunning steeds alle 

relevante aspecten aftoetsen.  

Bovendien kan de bouw van een windturbine volgens art. 2.4° van het ‘Besluit van de Vlaamse Regering tot 

aanwijzing van de handelingen in de zin van artikel 4.1.1, 5°, artikel 4.4.7, § 2, en artikel 4.7.1, § 2, tweede 

lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening’, zijnde ‘de openbare elektrische leidingen, met inbegrip 

van de bijbehorende infrastructuur, zoals transformatorstations, installaties voor de productie van elektriciteit, 

dienstgebouwen en andere’ beschouwd worden als een handeling van algemeen belang. 

Volgens art. 3.4° van het ‘Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de [... (geschr. BVR 29 mei 

2009, art. 1)] handelingen die vrijgesteld zijn van de medewerking van de architect’ zijn de werken te 

https://www.omgevingsloket.be/
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beschouwen als ‘het bouwen of wijzigen van andere technische installaties, zoals installaties voor de 

winning van windenergie voor de energieproductie’ en is hiervoor dus geen architect vereist.  

De basis van de windturbine wordt niet beschouwd als gebouw, maar als mast. Volgens art 3.6° is de mast 

van een windturbine te beschouwen als een technische installatie, waarvoor geen architect vereist is. 

In de indelingslijst (bijlage 1 van het VLAREM II) zijn volgende indelingen van toepassing: 

Rubriek 20.1.6° – Inrichtingen voor het opwekken van elektriciteit door middel van windenergie 

1° met een elektrisch vermogen van: 

 a)  300 kW tot en met 500 kW: klasse 3 

 b)  meer dan 500 kW tot en met 1500 kW: klasse 2 

 c)  meer dan 1500 kW: klasse 1 

De aangevraagde opstelling van één windturbine van maximaal 3,8 MW betreft dus een klasse 1 inrichting. 

Rubriek 12.2 2° - Transformator (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1000 

kVA (klasse 2): 1 transformator van maximaal 4000 kVA. 

Bronbemaling - In bijlage 1 van VLAREM II wordt ook de bronbemaling vermeld (rubriek 53.2° - a). In de 

aanlegfase van de windturbines zal wellicht een bronbemaling nodig zijn, echter door de voorlopige 

onvolledigheid van technische details, wordt een bemalingsnota nog niet opgesteld in deze fase. De 

bronbemaling wordt dus niet opgenomen in de omgevingsvergunning voor het huidige project maar zal 

onafhankelijk hiervan worden aangevraagd. 

3.4.2 Toetsing aan MER-plicht 

Het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën van 

projecten onderworpen aan milieueffectrapportage bepaalt in bijlage I de categorieën van projecten 

waarvoor verplicht een project-MER opgesteld moet worden. In bijlage II van dat besluit worden de 

categorieën van projecten opgesomd die aan de project-m.e.r. worden onderworpen, maar waarvoor de 

initiatiefnemer een gemotiveerd verzoek tot ontheffing kan indienen. Voor projecten die onder bijlage III 

vallen kan een project-m.e.r.-screeningsnota (PrMS) opgemaakt worden. 

• Rubriek 3i van Bijlage II van het project-m.e.r. besluit heeft betrekking op: 

 “Installaties voor het opwekken van elektriciteit door middel van windenergie voor zover de activiteit 

betrekking heeft: 

• Op 20 windturbines of meer, of 

• Op 4 windturbines of meer, die een aanzienlijke invloed hebben of kunnen hebben op een bijzonder 

beschermd gebied”. 

 

• Rubriek 3i van Bijlage III van het project-m.e.r.-besluit heeft betrekking op: 

Installaties voor de winning van windenergie voor de energieproductie (windturbineparken) (projecten die 

niet onder bijlage II vallen) 

Om te achterhalen onder welke van de 2 bovenstaande bijlages het project valt, moet het eerst worden 

afgetoetst aan de drempelwaarden van Bijlage II, rubriek 3i. Bereikt het project op zich, of samen met 

andere vergunde windturbines één van deze drempelwaarden, dan valt het project onder deze bijlages. 

In het totaalproject worden er 3 windturbines ingeplant op het bedrijventerrein van Klein Gent (WT-L1 en 

WT-L2 en WT-L3 door EDFL), waardoor het project op zichzelf niet de vermelde drempelwaarden bereikt. 

Hierna worden de reeds vergunde windturbines, of windturbines die momenteel in vergunningsfase lopen en 

dus potentieel gepland zijn, weergegeven (zie ook kaart 12 en Figuur 3-4): 

- Bestaande en/of vergunde turbines (2): 

Er zijn geen bestaande turbines aanwezig in de nabije omgeving. Conform de Geopunt-kaart: “Stedenbouwkundig 
aangevraagde windturbines” zijn er in de omgeving twee turbines (WT-EA en WT-EB) vergund. Deze turbines zijn enkel 
stedenbouwkundig vergund. Deze worden weergegeven in Figuur 3-4. 
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Figuur 3-4 Stedenbouwkundig vergunde turbines in de omgeving 

 

- Geplande windturbines (8): 

• 3 turbines van Engie (WT-ELB1, WT-ELB2 en WT-ELB3), hebben reeds een vergunningsaanvraag 

ingediend, maar deze is niet toegekend, Engie is in beroep gegaan tegen deze beslissing. 

• 2 turbines van EDFL (WT-L4 en WT-L5), hebben reeds een vergunningsaanvraag ingediend, maar 

deze is niet toegekend, EDFL is in beroep gegaan tegen deze beslissing. 

• 3 turbines van Eneco, (WT-E1, WT-E2 en WT-EA), dit zijn twee nieuwe posities die zullen 

aangevraagd worden alsook 1 positie die opnieuw zal aangevraagd worden, die reeds vergund is. 

Deze zijn aangeduid op Figuur 3-4. 

 

De andere meest nabijgelegen turbines die een vergunning proberen te verkrijgen liggen op ca. 3,6 

km ten oosten van de geplande turbines. 

 

De geplande turbines en de turbines in ontwikkeling zijn bijgevolg samen met een totaal van 12 

windturbines. Dit totaal is lager dan de 20 windturbines opgenomen in bijlage 2 van het mer-besluit. De 

turbines hebben geen aanzienlijke invloed op een bijzonder beschermd gebied. Hieruit kunnen we 

concluderen dat ons project niet onder een bijlage 2 van het mer-besluit valt. Bijgevolg vallen we onder de 

rubriek 3.i). 
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4 ONDERZOEK MOGELIJKE IMPACT VAN DE 
GEPLANDE WINDTURBINES 

In de volgende paragrafen wordt het projectvoorstel gemotiveerd in functie van de relevante 

afwegingscriteria. Onder deze titel worden de effecten van de nieuwe windturbines beschreven. 

4.1 Ruimtelijke inplanting 

4.1.1 Feitelijke toestand 

De inplanting van de windturbines is gesitueerd binnen het bedrijventerrein ‘Klein Gent’, dat gelegen is ten 

zuiden van de E313 en ten oosten van de spoorwegverbinding tussen Bouwel en Wolfstee. De turbines 

worden ingepland op de respectievelijke bedrijfsterreinen van de firma’s Soprema (WT-L1), Auria Solutions 

(WT-L2) en Plastic omnium (WT-L3), allen gelegen aan de Bouwelven. 

4.1.2 Juridische toestand 

4.1.2.1 Bestemming op het gewestplan 

Het projectgebied ligt volgens het gewestplan ‘Herentals – Mol’ binnen een zone voor niet-milieubelastende 

industrie (code 1000). Kaart 2 geeft de ligging van de windturbines op het Gewestplan weer. 

• Situering t.o.v. industriegebieden en bedrijvigheid 

De windturbines worden ingepland binnen het industriegebied van Klein-Gent in Grobbendonk en 

Herentals. Aan de overzijde van de E313 ten noorden van het projectgebied, bevindt zich het 

aansluitende industriegebied van Wolfstee. Binnen het industriegebied bevinden zich enkele 

Sevesobedrijven: 

• Op ca. 700m ten NO van windturbine WT-L1 en ca.  430 m ten NW van WT-L3 bevindt zich het bedrijf 

“GE Water & Process Technologies” (Toekomstlaan 54) binnen het industriegebied van Wolfstee. Dit 

bedrijf is gespecialiseerd in de vervaardiging van waterbehandelingstechnologieën en is een 

hogedrempel Sevesobedrijf. 

• Op het perceel ten zuiden van de geplande WT-L1 bevindt zich het bedrijf “NOF Metal Coatings 

Europe”. Het bedrijf is gespecialiseerd in de vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek. 

Dit is een lagedrempel Sevesobedrijf. 

• Op ca. 500m ten ZO van WT-L3 bevindt zich ‘L’air liquide Belge’, een laagdrempel Seveso-instelling. 

De bedrijfsactiviteit betreft de vervaardiging van industriële gassen. 

Eventuele impact op deze sevesobedrijven is besproken in de veiligheidsstudie, zie bijlage 5. 

 
Figuur 4-1: Ligging van de Seveso-inrichtingen t.o.v. het projectgebied. 
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• Situering t.o.v. omliggende woonkernen, recreatie en andere gebieden 

De dichtstbijzijnde woonzone bevindt zich op circa 600 m ten opzicht van WT-L2 

In de nabijheid van de inplantingsplaats van de windturbines bevinden zich volgende recreatiegebieden: 

• Het Crossfitcentrum “Lividum” op de Lierseweg 317, 2200 ten noordoosten van de inplantingsplaats 

• Een recreatieve zone ter hoogte van de bossen van ‘Bergen’ ten zuiden van de windturbines. 

 

• Situering t.o.v. natuurgebieden 

In de ruime omgeving van de windturbines is er één habitatrichtlijngebied te vinden; het Valleigebied van de 

Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden (gebiedscode BE2100026). Dit gebied bevindt zich op 

ca. 1,3 km ten noorden van de inplantingsplaats van de windturbines. Het dichtstgelegen deelgebied betreft 

deelgebied 10 – het ‘Militair Domein Grobbendonk Schupleer’.  

Samen met dit habitatrichtlijngebied valt ook het VEN-gebied ‘De Vallei van de Kleine Nete, 

benedenstrooms’. Er zijn geen Vogelrichtlijngebied in de ruime omgeving (dichtstbijzijnd: De Zegge op 

>10km). 

Verder grenst het Bouwelven ten westen en ten noorden van het industriegebied. Dit gebied betreft de 

kasteelbossen van het Bouwelhof, met aangrenzend de bossen van het Goorhof. 

De eventuele impact op de natuurgebieden en natuurwaarden in de ruime omgeving wordt verder besproken 

in hoofdstuk 4.5. 

 

4.1.2.2 Ruimtelijke uitvoeringsplannen 

Er gelden anno 2018 geen (gewestelijke, provinciale of gemeentelijke) ruimtelijke uitvoeringsplannen ter 

hoogte van de inplantingszone van de windturbine. Bijgevolg is het Gewestplan nog steeds van kracht. 

 

4.1.2.3 Plannen van aanleg 

 Er zijn geen plannen van aanleg die betrekking hebben tot de projectsite. 

 

4.1.3 Ruimtelijke planningscontext 

4.1.3.1 Gewestelijk niveau 

• Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen – Bundeling als fundamenteel uitgangsprincipe 

De locatiekeuze voor windturbines en windturbineparken moet zowel in de stedelijke gebieden en de 

kernen als in de open ruimte passen binnen een samenhangende visie op de gewenste ruimtelijke 

ontwikkeling van het betrokken gebied.  

 

In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen worden afwegingselementen vermeld op basis waarvan een 

toetsing van de locatie voor de windturbines of windturbineparken aan de visie op de gewenste ruimtelijke 

ontwikkeling kan plaatsvinden: 

• het project sluit aan bij de schaal en de opbouw van het landschap; 

• de omvang van het project tast de structuur en de essentiële functies van de randstedelijke gebieden of 

het buitengebied niet aan. 

 

Conform de Omzendbrief RO/2014/02 en het RSV dient het ruimtelijk principe van gedeconcentreerde 

bundeling uit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen met betrekking tot de inplanting van windturbines 

verfijnd in het principe van de plaatsdeling (sitesharing). Door windturbines zo veel mogelijk te bundelen, 

moet het behoud van de nog resterende open ruimte in het sterk verstedelijkte Vlaanderen worden 

gegarandeerd. De absolute voorkeur gaat dan ook uit naar het realiseren van windenergieopwekking door 

middel van een clustering van windturbines. 
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Conform de Omzendbrief RO/2014/02 en conform het RSV is de meest wenselijke manier van het zoeken 

naar inplantingslocaties voor windprojecten een positieve benadering, waarbij eerst dient te worden 

gezocht naar “positieve aanknopingspunten”. Het economisch netwerk albertkanaal is één van de zones 

die worden aangeduid als “positief aanknopingspunt” in deze provinciale screening, naast de autosnelweg 

E313. Het voorliggend project sluit aan bij deze aanknopingspunten. 

Onze drie geplande turbines (WT-L1, WT-L2 en WT-L3) zijn gebundeld binnen het industriegebied Klein 

Gent (deel van het ENA), gelegen langs de E313 en een spoorweg. 

Indien de turbines uit het ontwikkelingsscenario 2 (WT-ELB1, WT-ELB2, WT-ELB3, WT-L4, WT-L5, WT-EA 

en WT-EB), ontwikkelingsscenario 3 (WT-ELB1, WT-ELB2, WT-ELB3, WT-L4, WT-L5, WT-EA, WT-E1 en 

WT-E2) of scenario 4 (WT-EA, WT-E1 en WT-E2) verder worden ontwikkeld kunnen zij samen met onze 

geplande turbines als een cluster worden aanzien. 

4.1.3.2 Provinciaal niveau 

In opdracht van de provincie Antwerpen werd de studie ‘Provinciale screening windturbines’ uitgevoerd (zie 

§2.5.3). Het resultaat van de screening is een kaart met potentiële inplantingslocaties in de provincie 

Antwerpen, zoals weergegeven op Figuur 4-2. 

Figuur 4-2 geeft het resultaat weer van de GIS-oefening. Hoe donkerder de kleur van de potentiële 

inplantingszone, hoe meer positieve aanknopingspunten elkaar overlappen. De windturbines worden 

gepland binnen de cluster van het ENA binnen een oranje zone, waarbij er dus 2 à 3 positieve criteria meer 

aanwezig waren dan negatieve criteria.  

 
Figuur 4-2 Potentiële inplantingszones voor windturbines. Eindresultaat van de GIS-oefening van de Provinciale 
screening voor windturbines in Antwerpen. 

 

4.1.3.3 Gemeentelijk niveau 

Twee turbines zijn gelegen op het grondgebied van de gemeente Grobbendonk, en één turbine is gelegen 

op het grondgebied Herentals. Alle drie de turbines liggen in de industriezone Klein Gent. 

Inplantingsplaats 

van de windturbines 
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Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Grobbendonk en Herentals 

Elke gemeente maakt een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan op. Het Gemeentelijk Ruimtelijk 

Structuurplan (GRS) geeft het kader voor het gemeentelijk ruimtelijk beleid weer. Dat plan legt vast waar 

men in de toekomst in Grobbendonk kan wonen, een bedrijf kan vestigen of waar er ruimte is voor recreatie 

en ontspanning. Binnen het GRS worden geen uitspraken gedaan over de vestiging van windturbines. 

 

4.1.4 Conclusies ruimtelijke inplanting 
Het ruimtelijk principe van gedeconcentreerde bundeling wordt in voorliggend project geconcretiseerd door 

de windturbines gebundeld binnen het industriegebied in te planten, gelegen langs de E313 en de spoorweg. 

De turbine is gelegen binnen industriegebied volgens het origineel gewestplan ‘Herentals – Mol’. De 

projectzone is gelegen binnen een potentiële inplantingszone van de provinciale screening windturbines van 

de provincie Antwerpen. De Omzendbrief RO/2014/02 stelt bovendien vast dat industriegebieden tot de 

gebieden behoren die in aanmerking komen voor de toekenning van vergunningen voor de oprichting van 

windturbines. Daarnaast worden volgens de Vlarem-trein 2015 (gepubliceerd op 26/8/2016 en 

inwerkingtreding op 05/9/2016) industriezones naar voor geschoven als prioritaire zones voor de inplanting 

van windenergie. 

Op gemeentelijk niveau worden geen inplantingslocaties of uitsluitingszones gedefinieerd.  

Voorliggend project sluit bijgevolg aan bij de ruimtelijke planningscontext op zowel gewestelijk, 

provinciaal als gemeentelijk niveau. 

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 Figuur 4-3 geeft een overzicht van de kenmerkende grote structuren die aanwezig zijn in de 

omgeving van de projectzone. 
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Figuur 4-3 Landschapskenmerkenkaart (bron: Encon studie) 

 

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 van Eneco gelegen zijn; 

- De hoogspanningslijnen die zich rondom de ruimere industriezone bevinden; 

- De E313 die langs het industriegebied gelegen is. 

 

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 
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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); 

 

- Afstanden tussen 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. De tussenafstanden zijn in hoofdzaak afhankelijk van de rotordiameter, 

het lokale windklimaat en de specifieke eisen van windturbinefabrikanten. In deze lokalisatienota wordt 

rekening gehouden met max.  5x de rotordiameter in de hoofdwindrichting (dit is vooral relevant voor 

de noordoostelijke sector gezien de meest energierijke en aanhoudende wind vanuit het zuidwesten 

komt in deze regio) en 3x de rotordiameter in de richtingen loodrecht hierop. 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, 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 hoogtebeperking van maximaal 157 m boven maaiveld. 

 

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.  
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In onderstaande Figuur 4-4 worden de elementen weergegeven die geleid hebben tot de uiteindelijke 

locatiekeuze van de windturbines. Deze figuur geeft de belangrijkste buffers en restricties weer voor de 

inplanting van windturbines in het projectgebied (zie bovenstaande beschrijving).  

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

benutting van het potentieel aan hernieuwbare energie werd voorliggende inplanting bekomen.  De 

micrositing van de windturbines van EDFL binnen het bedrijventerrein ‘Klein Gent’ is gebaseerd op onder 

andere onderstaande elementen: 

• Veiligheid: In opdracht van EDFL werd een preliminaire risicoanalyse uitgevoerd voor windenergie op 

het bedrijventerrein Klein Gent. De huidige locaties op de terreinen van meewerkende bedrijven passen 

uitstekend binnen de ruimtelijke context. De keuze van locatie is ook compatibel met het potentieel ander 

windproject van Eneco. In het noorden van de E313 loopt een fluxys-leiding, waardoor deze zone moeilijk 

verenigbaar lijkt voor de ontwikkeling van windenergie. Tussen turbine WT02 en WT03 zijn er vanuit 

energetisch oogpunt nog turbines realiseerbaar. De voorgestelde posities belemmeren dus niet het maximale 

potentieel van deze zone. 

 

• De inplanting van de windturbines is verenigbaar met de huidige exploitatie van de site (industrie). Na 

aanleg zal slechts een minimale oppervlakte worden ingenomen voor de exploitatie. De windturbine kan op 

een veilige wijze uitgebaat worden, zonder de veilige verderzetting van de bestaande exploitatie te 

verhinderen. 

 

• Er werd door EDFL gefocust op de eerste lijn met de autostrade en spoorweg waardoor dit het 

maximale potentieel van de site niet verhindert; in tweede lijn t.o.v. dit project zijn er inplantingen mogelijk. 

Deze worden door Eneco ontwikkeld (zie verder ontwikkelingsscenario 2, 3 en 4). Het maximale potentieel 

van de industriesite werd nagestreefd. Voor een duurzaam ruimtegebruik en een maximalisatie van de 

energetische energie is het huidige projectvoorstel het optimaal. Hierbij wordt ook rekening gehouden met 

het ontwikkelingsscenario van ontwikkelaar Eneco.  

 

• Beperking van hinder: bij de inplanting van de windturbine werd rekening gehouden met de 

woongebieden en geïsoleerde woningen in het industrieterrein als in andere bestemmingsgebieden. 

 

• Buiten de twee vergunde maar voor de Raad Van State aangevochten turbines van Eneco, bevinden 

er zich in de nabije omgeving geen bestaande of volledig vergunde turbines waarmee rekening dient gehouden 

te worden bij de locatiekeuze. Wel zijn er in de omgeving enkele windturbines in ontwikkeling waarvoor nog 

geen definitieve vergunning is verkregen. Bij de micrositing werd ook hier rekening mee gehouden. Dit wordt 

verder besproken in ontwikkelingsscenario’s 2, 3 en 4. In de ontwikkelingsscenario’s (procedure lopende) 

worden turbines voorzien parallel met de E313. Het ruimtelijke principe van gedeconcentreerde bundeling uit 

het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (clustering van de geplande windturbine van EDF, Engie en Eneco, 

zie hieronder) en de bundeling bij lijninfrastructuren wordt met de voorzien locaties van het project maximaal 

toegepast. 
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• Er werd bij de micrositing ook rekening gehouden met het vermijden van overdraai van de 

windturbines over de spoorweg en autosnelweg. Hierdoor werd de rotordiameter van windturbine WT-L1 op 

de percelen van Soprema gehouden op max. 114m op voldoende afstand van het spoor. Terwijl WT-L2 op de 

percelen van Auria Solutions werd gehouden met een max. rotordiameter van 110m (rekening houdende met 

voldoende afstand t.o.v. de berm van de autosnelweg). WT-L3 kan een max. rotordiameter van 124 m hebben. 

Er werd gekozen voor verschillende rotordiameters om het energetisch potentieel van de zone maximaal te 

benutten. Verder in het hoofdstuk ‘landschap’ zal blijken dat een verschillende rotordiameter, maar gelijke 

tiphoogte, visueel nagenoeg niet waarneembaar is. Vandaar dat er gekozen werd voor een verschillende 

rotordiameter en een hogere energetisch potentieel van de zone. Het aantal turbines dat ingeplant is in het 

noordelijk deel van het bedrijventerrein ‘Klein Gent’ is in lijn met het maximaal energetisch potentieel. In het 

industrieterrein ‘Wolfstee’, ten noorden van ‘Klein Gent’ bevindt zich een Fluxys-leiding. Wat het potentieel 

voor windturbines aanzienlijk beperkt.  

 

• 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: 

- Beschikbare ruimte op de percelen en rondom de gebouwen; 

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

- Aanwezigheid gevaarlijke stoffen, toegang tot percelen, aanwezigheid ondergrondse structuren, 

- Afspraken met grondeigenaren; 

- Ruimte-inname op de sites 

- … 

 

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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Figuur 4-4: Bufferzones, veiligheidsafstanden en exclusiezones binnen het projectgebied (bron: Encon studie) 

  

4.2.3 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 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.  
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4.2.3.1 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 en EDFL wordt een maximale rotordiameter van 124m aangevraagd.  

4.2.3.2 Masthoogte - tiphoogte 

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

(advies Skeyes). 

4.2.3.3 Conclusie optimalisatiestudie op basis van de energetische maximalisatie: 

Op basis van de uitgevoerde optimalisatie studie passen deze aanvraag en ontwikkeling van 3 windturbines 

van EDF Luminus en de aanvraag van 2 van deze grootschalige windturbines van Eneco.  

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. 

4.3 Grondgebruik 

4.3.1 Fundering, toegangswegen en netaansluiting 

Voor het plaatsen van windturbines is relatief weinig grondoppervlak nodig. De afmetingen van de fundering 

voor de geselecteerde turbinetypes bedraagt circa 25 meter diameter, of een oppervlakte van circa 490 m². 

De funderingssokkel bevindt zich op het niveau van het maaiveld. Het type en de diepte van de fundering is 

afhankelijk van de bodemgesteldheid en dient door bodemsonderingen te worden bepaald. 

De foto’s hieronder tonen hoe de funderingswerken voor een nieuwe windturbine gebeuren. 
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Figuur 4-5 Foto’s van de fundering van een windturbine 

 

De locaties van de turbines moeten tijdens de bouw en het onderhoud goed bereikbaar zijn.  

 

 

Figuur 4-6: Voorbeeld van een vrachtwagen voor het transport van de onderdelen 

 

Voor het transport van de onderdelen zijn lange vrachtwagens met een grote draaicirkel nodig. Waar 

noodzakelijk kunnen kleine, voorlopige aanpassingen gebeuren in overleg met de wegbeheerder om een 

veilig transport van de turbineonderdelen ter hoogte van kruisingen te garanderen. 

 

 
Figuur   .:    Foto's van de fundering van een windturbine 
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Figuur 4-7: Aangepaste bocht in de aansluiting van de toegangsweg op de openbare weg 

 

Tijdens de oprichting kan het bijvoorbeeld noodzakelijk zijn bepaalde stapel- of rijzones tijdelijk aan te leggen 

met rijplaten. 

Voor de opbouw van de windturbines wordt een werkplatform voorzien van ca. 45 x 60 m, dat noodzakelijk is 

voor de opstelling van hijswerktuigen. Dit werkvlak dient niet in zijn geheel en/of permanent vrij te zijn, maar 

moet gedurende de levensduur in functie van onderhoudswerkzaamheden tijdelijk beschikbaar kunnen zijn. 
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Figuur 4-8: Voorbeeld van een permanent werkvlak en opbouwruimte voor de kraan (bron: Enercon) 

 

De toegang voor routineonderhoud wordt in overleg met de betrokken grondeigenaar(s) bepaald, waarbij 

maximaal gebruik gemaakt wordt van reeds bestaande infrastructuur.  

Om de toegang tot de windturbine mogelijk te maken dient vanaf de bestaande weg een toegangsweg 

aangelegd te worden. Het is niet uitgesloten dat bestaande openbare wegen over een beperkte lengte, 

tijdelijk, moeten worden aangepast met het oog op het verlenen van toegang tot de projectsite. Indien 

dergelijke aanpassingen noodzakelijk zouden zijn, zal daartoe overleg gepleegd worden met de betrokken 

wegbeheerder.  
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De permanente toegangswegen zullen gedurende de exploitatie van de windturbine de toegang tussen de 

windturbine verzekeren. Voor WT-L1 zal het werfverkeer tijdens de werffase via de Bouwelven komen. Voor 

WT-L2 zal de toegangsweg ook Bouwelven zijn. Voor WT-L3 zal het verkeer via de Grensstraat verlopen. 

De aangelegde verhardingen en de tijdelijke toegangsweg bevinden zich op industriegebied. Er dienen 

mogelijks enkele bomen gerooid te worden (zie onderdeel §6.2.1 van de natuurtoets) voor een 

gedetailleerde beschrijving. Dit is noodzakelijk door de lengte van de vrachtwagens nodig voor de het 

bouwen van de turbines. Voor het kappen van deze bomen is geen omgevingsvergunning of kapvergunning 

noodzakelijk. 

De uitgegraven bodem zal worden verwerkt overeenkomstig 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 van 14 december 2007 

houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming. 

Indien de transformator voor de omvorming van de laagspanning naar middenspanning niet in de gondel kan 

worden geïntegreerd, wordt deze in een netstation aan de voet van de mast opgesteld. De gebruikte 

materialen zijn een sokkel in beton & een behuizing in metaal. De windturbines worden aangesloten op het 

openbaar elektriciteitsnetwerk via een ondergrondse middenspanningskabel. Tevens wordt er per turbine 

een middenspanningscabine voorzien. De cabine is 3x9 m groot en zal alle stroomkabels bevatten. Een 

detailstudie zal uitwijzen op welke wijze deze netaansluiting zal gerealiseerd worden. 

De aanvrager neemt aan het einde van de levensduur van de turbine de kosten voor de ontmanteling van de 

windturbines en de rehabilitatie van de site op zich. 
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4.4 Geluid 
4.4.1 Inleiding 
De gegevens van de geluidstudie zijn afkomstig van SGS. De gedetailleerde studie wordt opgeladen in 

Bijlage 2. 

Dit hoofdstuk omvat een beschrijving van de te verwachten geluidseffecten van: 

• Het project4: De geplande EDF Luminus turbines, ontwikkelingsscenario 1 (WT-L1, WT-L2 en WT-L3) 

 

• Het cumulatief geluidseffect van het project in het ontwikkelingscenario 2 (de geplande turbines (de drie 

turbines van het project WT-L1, WT-L2 en WT-L3) alsook de mogelijke turbines van EDFL (WT-L4 en 

WT-L5) en Engie (WT-ELB1, WT-ELB2 en WT-ELB3) en de 2 betwiste turbines WT-EA en WT-EB. 

 

• Het cumulatief geluidseffect van het project in het ontwikkelingscenario 3 (de geplande turbines (de drie 

turbines van het project WT-L1, WT-L2 en WT-L3) alsook de mogelijke turbines van EDFL (WT-L4 en 

WT-L5) en Engie (WT-ELB1, WT-ELB2 en WT-ELB3. Ook de turbines van Eneco (WT-EA, WT-E1 en 

WT-E2) worden meegenomen 

 

• Het cumulatief geluidseffect van het project in het ontwikkelingscenario 4 (de geplande turbines (de drie 

turbines van het project WT-L1, WT-L2 en WT-L3) en de geplande turbines van Eneco (WT-EA, WT-E1 

en WT-E2) (zonder de oostelijke ontwikkelingen) 

Een overzicht van de windturbines en onderzochte beoordelingspunten is in Figuur 4-9 weergegeven. 

 
Figuur 4-9 Overzicht van de turbines en de beoordelingspunten (BP) – Afkomstig uit geluidstudie SGS 

 

4.4.2 Regelgevend kader 

In 2012 werden sectorale voorwaarden voor windenergieprojecten aangenomen in VLAREM II, Afdeling 

5.20.6. Actueel vormen deze sectorale voorwaarden het kader voor de toetsing van geluidsemissies bij 

windenergieprojecten. 

Overeenkomstig de nieuwste VLAREM-bepalingen moet het specifieke geluid in openlucht, tenzij anders 

vermeld in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, in de 

                                                      

4 in de bijhorende geluidsstudie wordt het project (WT-L1, WT-L2 en WT-3) omschreven als 
ontwikkelingsscenario 1 
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nabijheid van het dichtstbijzijnde bewoonde gebouw vreemd aan de inrichting of het dichtstbijzijnde 

woongebied of woonuitbreidingsgebied, per beoordelingsperiode beperkt worden tot de richtwaarde of tot 

het achtergrondgeluid. Als men gebruik wil maken van het achtergrondgeluid om een hogere norm te 

bekomen, geldt dat de afstand van de windturbines tot de woningen, meer dan driemaal de rotordiameter 

moet bedragen.  

In voorliggend project zou een afstand van 342m (3 x 114m) voor WT-L1, 330m (3 x 110m) voor WT-L2 en 

372m (3 x 124) voor WT-L3 noodzakelijk zijn om het achtergrondgeluid als maatgevend voor de norm te 

beschouwen. 

Lsp < MAX (richtwaarde, LA95) 

De bepaling van het specifiek geluid dient volgens ISO-norm 9613-2 (1996) te gebeuren bij 

meewindvoorwaarden, d.w.z. als de geluidsimpact van de windturbine op het te beschouwen punt maximaal 

is.  

In het kader van deze studie werden geen immissiemetingen uitgevoerd. Hierbij dient vermeld te worden dat 

de berekening eerder als een worstcasescenario moeten worden aanzien. Het achtergrondgeluid wordt 

bijgevolg niet maatgevend voor de norm aanvaard. 

 

4.4.3 Toetsing aan de VLAREM normen voor turbinegeluid 

4.4.3.1 Bepaling van de richtwaarden 

Als relevante beoordelingspunten werden overeenkomstig de VLAREM bepalingen de dichtstbijzijnde 

vreemde woningen en de dichtstbijzijnde woongebieden geïdentificeerd.  

De richtwaarden voor turbinegeluid ter hoogte van de beoordelingspunten zijn afhankelijk van de ligging van 

de beoordelingspunten op de bestemmingsplannen. In onderstaande Tabel 4-1 worden de VLAREM 

richtwaarden weergegeven volgens bijlage 5.20.6.1 uit de nieuwe sectorale voorwaarden. 

Tabel 4-1 Richtwaarden voor turbinegeluid in open lucht volgens de VLAREM regelgeving (bijlage 5.20.6.1) 

Gebiedsbestemming bij vergunning 

Richtwaarde voor het specifiek geluid in 

open lucht in dB(A) 

Overdag 

7u – 19u 

’s Avonds 

19u -22u 

’s Nachts 

22u - 7u 

1° Landelijke gebieden en gebieden voor 

verblijfrecreatie 
44 39 39 

2a° Gebieden of delen van gebieden, uitgezonderd 

woongebieden of delen van woongebieden, gelegen 

op minder dan 500 m van industriegebieden 

50 45 45 

2b° Woongebieden of delen van woongebieden op 

minder dan 500 m gelegen van industriegebieden  
48 43 43 

3a° Gebieden of delen van gebieden, uitgezonderd 

woongebieden of delen van woongebieden, op minder 

dan 500 m gelegen van gebieden voor ambachtelijke 

bedrijven en kleine en middelgrote ondernemingen, van 

dienstverleningsgebieden of van ontginningsgebieden, 

tijdens de ontginning 

48 43 43 

3b° Woongebieden of delen van woongebieden op 

minder dan 500 m gelegen van gebieden voor 

ambachtelijke bedrijven en kleine en middelgrote 

44 39 39 
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ondernemingen, van dienstverleningsgebieden of van 

ontginningsgebieden, tijdens de ontginning 

4° Woongebieden  44 39 39 

5° Industriegebieden, dienstverleningsgebieden, 

gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en 

openbare nutsvoorzieningen en ontginningsgebieden 

tijdens de ontginning 

60 55 55 

5bis° [...] [...] [...] [...] 

6° Recreatiegebieden, uitgezonderd gebieden voor 

verblijfsrecreatie  
48 43 43 

7° Alle andere gebieden, uitgezonderd: bufferzones, 

militaire domeinen en deze waarvoor in bijzondere 

besluiten richtwaarden worden vastgelegd  

44 39 39 

8° Bufferzones  55 50 50 

9° Gebieden of delen van gebieden op minder dan 

500 m gelegen van voor grindwinning bestemde 

ontginningsgebieden tijdens de ontginning  

48 43 43 

10° Agrarische gebieden 48 43 43 

Opmerking: Als een gebied valt onder twee of meer punten van de tabel dan is in dat gebied de hoogste richtwaarde van toepassing. 

 

De richtwaarden die van toepassing zijn ter hoogte van de geselecteerde beoordelingspunten worden 

weergegeven in Tabel 4-2. Hierbij werd rekening gehouden met de ligging van de beoordelingspunten op de 

bestemmingsplannen van de actueel geldende plannen (gewestplan, uitvoeringsplannen of plannen van 

aanleg) (zie Figuur 4-9). 
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Tabel 4-2 richtwaarden per beoordelingspunt – afkomstig uit geluidsstudie SGS 

 

Voor beoordelingspunt BP14 dient opgemerkt te worden dat dit eigenlijk geen echt Vlarem-beoordelingspunt 

is. Ter hoogte van dit beoordelingspunt 14 bevindt zich namelijk een vergund geacht weekendverblijf in 

natuurgebied waar geen bewoning is (en ook niet mogelijk is). Het weekendverblijf is opgericht in 1951 en er 

werd nooit een PV opgemaakt, zodat het als vergund geacht beschouwd kan worden voor het deel/geheel 

dat op kadastrale fiche van 1977 terug te vinden is. 

 

4.4.3.2 Berekening van het specifiek geluid 

De berekeningen zijn uitgevoerd met het akoestisch rekenmodel Immi 2017. Dit model berekent de 

geluidoverdracht volgens de bepalingen van de ISO 9613-2 norm. Voor de instellingen zijn deze gebruikt 

zoals beschreven in de sectorale voorwaarden voor windturbines (als samengevat in onderstaande 

oplijsting). 

Het Immi rekenmodel omvat volgende parameters: 

• Terreingegevens zoals hoogtes, afstanden, etc. Het terrein werd als vlak ingegeven. 

• Alle geometrische elementen hebben eigen akoestische parameters. Zo hebben de muren van 

gebouwen een andere reflectiecoëfficiënt dan een aarden wal; 

• Van elke bron wordt het geluidvermogenniveau (frequentiespectrum in tertsbanden) ingegeven. Van 

elk type geluidbron wordt een emissiepatroon opgesteld; 

• Het aantal reflecties werd ingesteld op 1 voor de berekeningen naar de beoordelingsposities en de 

geluidkleurenkaarten. Dit houdt in dat zowel de directe geluidsweg vanuit de bron naar de ontvanger 

als de mogelijkse reflectie tegen de hogere gebouwen op het industrieterrein mee zullen worden 

beschouwd. Gezien de ontvangende bewoningen niet mee zijn gemodelleerd, wordt hierbij dus enkel 

het invallen geluid berekend (dus cfr. Vlarem). 

Verder houdt het Immi rekenmodel, volgens ISO 9613, rekening met: 



 

Onze referentie: BE01160006300133 - Datum: 22 mei 2018 

  

 

BOUW VAN 3 WINDTURBINES TE GROBBENDONK EN 

HERENTALS 

44 van 133 

• Geometrische uitbreidingen, verzwakkingen i.f.v. de afstand; 

• Atmosferische verzwakking i.f.v. luchttemperatuur (10°C) en relatieve vochtigheid (70%); 

• Bodemhartigheid (G) werd bepaald o.b.v. meest recente luchtfoto’s winter 2018 op www.geopunt.be. 

Voor het berekeningsgebied G=0,8 (akoestisch eerder absorberend omwille van de grasvelden, 

bossen en het agrarisch/landelijk gebied); voor het industriegebied G=0,2 (harde oppervlakken); voor 

woon(uitbreidings)gebieden G=0,5 ingesteld (gemiddeld); 

• Reflectie bij het invallen van een akoestische golf op een reflecterend oppervlak. Hoogtes/vormen 

gebouwen industriegebied werd ingegeven op basis van GRB-bestand en meest recente luchtfoto’s 

versie winter 2018 op www.geopunt.be. De refelctie is afhankelijk van de golflengte van de invallende 

geluidgolf en de grootte van het oppervlak/gebouw. 

• Tussen elke bron en imissiepunt wordt het grondeffect per tertsband berekend; 

• Absorptie van de golf bij impact op een zacht oppervlak. (frequentie-afhankelijk); 

• Bij de berekening van de geluiddrukniveaus in de immissiepunten wordt er meewindconditie van elke 

turbine naar elk emissiepunt verondersteld. 

In het rekenmodel werd gerekend naar een immissiehoogte in de beoordelingsposities van 4 m (= gemiddelde 

slaapkamerhoogte, gezien de nachtperiode als meest kritische periode kan worden beschouwd). 

 

De berekeningen zijn in de eerste plaats uitgevoerd voor een “standaard” scenario d.w.z. dat er geen 

reducties zijn beschouwd en het productievermogen gelijk is gedurende de dag, avond- en nachtperiode.  

De specifieke geluidsemissie van de windturbines is berekend voor vier situaties: 

Tabel 4-3 Overzicht van de te besproken scenario's - afkomstig uit geluidsstudie SGS 

 

• Het project: De geplande EDFL Luminus turbines, ontwikkelingsscenario 1 (WT-L1, WT-L2 en WT-L3) 

 

• Het cumulatief geluidseffect van het project in het ontwikkelingscenario 2 (de geplande turbines (de drie 

turbines van het project WT-L1, WT-L2 en WT-L3) alsook de mogelijke turbines van EDFL (WT-L4 en 

WT-L5) en Engie (WT-ELB1, WT-ELB2 en WT-ELB3) en de 2 betwiste turbines WT-EA en WT-EB. 

 

• Het cumulatief geluidseffect van het project in het ontwikkelingscenario 3 (de geplande turbines (de drie 

turbines van het project WT-L1, WT-L2 en WT-L3) alsook de mogelijke turbines van EDFL (WT-L4 en 

http://www.geopunt.be/
http://www.geopunt.be/
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WT-L5) en Engie (WT-ELB1, WT-ELB2 en WT-ELB3. Ook de turbines van Eneco (WT-EA, WT-E1 en 

WT-E2) worden meegenomen 

 

• Het cumulatief geluidseffect van het project in het ontwikkelingscenario 4 (de geplande turbines (de drie 

turbines van het project WT-L1, WT-L2 en WT-L3) en de geplande turbines van Eneco (WT-EA, WT-E1 

en WT-E2) (zonder de oostelijke ontwikkelingen) 

Het exacte type windturbine kan nog niet bepaald worden aangezien deze met een Europese aanbesteding 

moeten besteld worden. Hierdoor is er in deze studie gewerkt met een worst-case benadering.  

Voor de berekening van het specifiek geluid in “standaard” scenario werd uitgegaan van een maximum 

bronvermogen LW van 106,1 dB(A) voor WT-L1, 105,1 dB(A) voor WT-L2 en 107,0 dB(A) voor WT-L3 dat 

vrijkomt in de gondel op 90m, 92m of 85m masthoogte bij 95% van het maximaal nominaal vermogen. De 

gegevens van de bestaande en geplande windturbines in de nabije omgeving werden ons aangeleverd door 

de opdrachtgever. De gegevens van de bijkomende windturbines WT-E1, WTE2, WT-EA en WT-EB werden 

ons aangeleverd door Eneco.  

In onderstaande Tabel 4-4 is een overzicht van deze turbines opgenomen. 

Tabel 4-4 Specificaties van de windturbines in functie van de geluidsberekeningen – afkomstig uit geluidstudie SGS 

 

4.4.3.3 Berekende geluidsimmissie van het project: WT-L1, WT-L2 en WT-L3 

In onderstaande Tabel 4-5 wordt de berekende specifieke geluidsbijdrage van het project (WT-L1, WT-L2 en 

WT-L3) ter hoogte van de relevante beoordelingspunten getoetst aan de toepasselijke VLAREM 

richtwaarden (volgens bijlage 5.20.6.1 uit de sectorale voorwaarden). 

Er wordt enerzijds een vergelijking gemaakt van het specifieke daggeluid (dB(A)) met zowel de dag- als 

nachtrichtwaarden en van het specifieke nachtgeluid met eveneens de dag- en nachtrichtwaarden. Waar de 

specifieke geluidsbijdrage hoger is dan de toepasselijke richtwaarde, wordt dit rood gekleurd. 

Tabel 4-5 toetsing van het specifiek geluid aan de richtwaarden van het project (WT-L1, WT-L2 en WT-L3) – afkomstig 
uit geluidstudie SGS 
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Uit de vergelijking met de dagrichtwaarden blijkt dat de dagrichtwaarden in alle beoordelingspunten 

gerespecteerd worden. 

Uit de vergelijking met de avond- en nachtrichtwaarden blijkt dat de avond/nachtrichtwaarden overal 

gerespecteerd worden, behalve ter hoogte van de beoordelingspunten 11 (+4 dB(A)) en 145 (+5 dB(A)). 

Door een bridage toe te passen waarin het LwA van WT-L1 beperkt wordt tot 102,5 dB(A) en het LwA van 

WT-L2 beperkt wordt tot 100 dB(A) kunnen alle richtwaarden behaald worden. WT-L3 kan in ongebrideerde 

toestand verder blijven werken (107 dB(A)). In onderstaande tabel Tabel 4-6 wordt het specifiek geluid 

(gebrideerde modus) getoetst aan de richtwaarden. Hieruit kunnen we concluderen dat de richtwaarden in 

alle beoordelingspunten worden gehaald. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                      

5 Voor beoordelingspunt BP14 dient opgemerkt te worden dat dit eigenlijk geen echt Vlarem-beoordelingspunt is. Ter hoogte van dit 

beoordelingspunt 14 bevindt zich namelijk een vergund geacht weekendverblijf in natuurgebied waar geen bewoning is (en ook niet 
mogelijk is). Het weekendverblijf is opgericht in 1951 en er werd nooit een PV opgemaakt, zodat het als vergund geacht beschouwd kan 
worden voor het deel/geheel dat op kadastrale fiche van 1977 terug te vinden is. 
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Tabel 4-6 toetsing van het specifiek geluid aan de richtwaarden van het project (WT-L1, WT-L2 en WT-L3) 
(gebrideerde modus) – afkomstig uit geluidstudie SGS 

 

 
 

4.4.3.4 Cumulatief geluid 

4.4.3.4.1 Cumulatief geluid in het ontwikkelingsscenario 2 

Het cumulatief geluidseffect van het project in het ontwikkelingscenario 2: de geplande turbines (de drie 

turbines van het project WT-L1, WT-L2 en WT-L3) alsook de mogelijke turbines van EDFL (WT-L4 en WT-

L5) en Engie (WT-ELB1, WT-ELB2 en WT-ELB3) en de 2 betwiste turbines WT-EA en WT-EB. 

In onderstaande Tabel 4-7 wordt een overzicht gegeven van de toetsing van specifiek geluid aan de 

specifieke richtwaarden. 
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Tabel 4-7 Toetsing van het specifiek geluid aan de richtwaarden van het cumulatief effect van het project (WT-L1, WT-L2 
en WT-L3) en ontwikkelingsscenario 2 – afkomstig uit geluidsstudie SGS 

 

 

Uit de vergelijking met de dagrichtwaarden blijkt dat de dagrichtwaarden in alle beoordelingspunten 

gerespecteerd worden. 

Voor de avond- en nachtperiode zijn de overschrijdingen in BP11 (+4 dB(A) en in BP14 6(+5 dB(A)). 

Door een bridage toe te passen waarin het LwA van WT-L1 beperkt wordt tot 102,5 dB(A) en het LwA van 

WT-L2 beperkt wordt tot 99 DB(A) kunnen alle richtwaarden behaald worden. WT-L3 kan in ongebrideerde 

toestand verder blijven werken (107 dB(A)).  In de geluidstudie in bijlage 2 wordt het specifiek geluid 

(gebrideerde modus) getoetst aan de richtwaarden. Hieruit kunnen we concluderen dat de richtwaarden in 

alle beoordelingspunten worden gehaald. 

4.4.3.4.2 Cumulatief geluid in het ontwikkelingsscenario 3 

• Het cumulatief geluidseffect van het project in het ontwikkelingscenario 3: de geplande turbines (de drie 

turbines van het project WT-L1, WT-L2 en WT-L3) alsook de mogelijke turbines van EDFL (WT-L4 en 

WT-L5) en Engie (WT-ELB1, WT-ELB2 en WT-ELB3. Ook de turbines van Eneco (WT-EA, WT-E1 en 

WT-E2) worden meegenomen 

 

 

 

 

 

 

                                                      

6 Voor beoordelingspunt BP14 dient opgemerkt te worden dat dit eigenlijk geen echt Vlarem-beoordelingspunt is. Ter hoogte van dit 

beoordelingspunt 14 bevindt zich namelijk een vergund geacht weekendverblijf in natuurgebied waar geen bewoning is (en ook niet 
mogelijk is). Het weekendverblijf is opgericht in 1951 en er werd nooit een PV opgemaakt, zodat het als vergund geacht beschouwd kan 
worden voor het deel/geheel dat op kadastrale fiche van 1977 terug te vinden is. 
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Tabel 4-8 toetsing van het specifiek geluid aan de richtwaarden van het cumulatief effect van het project en 
ontwikkelingsscenario 3 

 

Uit de vergelijking met de dagrichtwaarden blijkt dat de dagrichtwaarden in alle beoordelingspunten 

gerespecteerd worden. 

Voor de avond- en nachtperiode zijn de overschrijdingen in BP7 (+5 dB(A)), in BP8 (+4 dB(A)), in BP9 (+2 

dB(A)), in BP11 (+5 dB(A)) en in BP14 (+5 dB(A)). 

Door een bridage toe te passen waarin het LwA van WT-L1  beperkt wordt tot 101 dB(A) en WT-L2 beperkt 

wordt tot 99,5 dB(A) en het LwA van WT-E1 beperkt wordt tot 99 dB(A) en WT-E2 beperkt wordt tot 99,5 

dB(A) kunnen alle richtwaarden behaald worden. In de geluidstudie in bijlage 2 wordt het specifiek geluid 

(gebrideerde modus) getoetst aan de richtwaarden. Hieruit kunnen we concluderen dat de richtwaarden in 

alle beoordelingspunten worden gehaald. 

 

4.4.3.4.3 Cumulatief geluid in het ontwikkelingsscenario 4 

• Het cumulatief geluidseffect van het project in het ontwikkelingscenario 3: de geplande turbines (de drie 

turbines van het project WT-L1, WT-L2 en WT-L3) en de geplande turbines van Eneco (WT-EA, WT-E1 

en WT-E2) (zonder de oostelijke ontwikkelingen) 
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Tabel 4-9 toetsing van het specifiek geluid aan de richtwaarden van het cumulatief effect van het project en 
ontwikkelingsscenario 4 

 

Uit de vergelijking met de dagrichtwaarden blijkt dat de dagrichtwaarden in alle beoordelingspunten 

gerespecteerd worden. 

Voor de avond- en nachtperiode zijn de overschrijdingen in BP7 (+5 dB(A)), in BP8 (+4 dB(A)), in BP9 (+2 

dB(A)), in BP11 (+5 dB(A)) en in BP147 (+5 dB(A)). 

Door een bridage toe te passen waarin het LwA van WT-L1  beperkt wordt tot 101 dB(A) en WT-L2 beperkt 

wordt tot 99,5 dB(A) en het LwA van WT-E1 beperkt wordt tot 99 dB(A) en WT-E2 beperkt wordt tot 99,5 

dB(A) kunnen alle richtwaarden behaald worden.. In de geluidstudie in bijlage 2 wordt het specifiek geluid 

(gebrideerde modus) getoetst aan de richtwaarden. Hieruit kunnen we concluderen dat de richtwaarden in 

alle beoordelingspunten worden gehaald. 

 

4.4.3.4.4 Nauwkeurigheid 

De geluidsoverdracht in een “buitenomgeving” varieert t.g.v. de meteorologische omstandigheden. Door de 

geluidsoverdrachtberekening bij een “gematigde” meewindconditie te beschouwen volgens ISO 9613-2 

wordt de invloed van variaties in de meteorologische omstandigheden beperkt. Deze meewindcondities 

worden verondersteld voor elke windturbine afzonderlijk. 

Volgens ISO 9613-2 bedraagt de nauwkeurigheid op het berekende (breedband) immissieniveau ± 3 dB(A) 

tot een afstand van maximaal 1.000 m. Deze nauwkeurigheid geldt in het geval dat er met een 

meteorologische correctiefactor wordt gerekend en voor situaties waar geen reflectie en/of demping 

aanwezig is door geluidsafscherming. 

                                                      

7 Voor beoordelingspunt BP14 dient opgemerkt te worden dat dit eigenlijk geen echt Vlarem-beoordelingspunt is. Ter hoogte van dit 

beoordelingspunt 14 bevindt zich namelijk een vergund geacht weekendverblijf in natuurgebied waar geen bewoning is (en ook niet 
mogelijk is). Het weekendverblijf is opgericht in 1951 en er werd nooit een PV opgemaakt, zodat het als vergund geacht beschouwd kan 
worden voor het deel/geheel dat op kadastrale fiche van 1977 terug te vinden is. 
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Volgens de sectorale voorwaarden dient de overdrachtsberekening uitgevoerd te worden voor 

meewindsituatie zonder meteorologische correctiefactor, zodat de genoemde nauwkeurigheid kleiner zal zijn 

dan ± 3 dB(A). In praktijksituaties wordt een nauwkeurigheid van ± 3 dB(A) aangenomen tot 250 m. 

4.4.4 Conclusies geluidsimpact 

Overeenkomstig VLAREM moet het specifieke geluid in openlucht in de nabijheid van de dichtstbijzijnde 

vreemde woning of het dichtstbijzijnde woongebied, per beoordelingsperiode beperkt worden tot de 

richtwaarde of tot het achtergrondgeluid.  

In voorliggend project is het type windturbine nog niet exact gekend. Met het oog op de beschrijving en 

beoordeling van de worst case geluidsimpact werd gerekend met een windturbinetype met een 

bronvermogen van 106,1 dB(A) op 90m masthoogte voor WT-L1, 105,1 dB(A) op 92m masthoogte voor WT-

L2 en 107 dB(A) op 85m masthoogte voor WT-L3. 

SGS heeft een geluidstudie opgemaakt waarin het project (scenario1: WT-L1, WT-L2 en WT-L3) en nog 3 

andere mogelijke ontwikkelingsscenario’s (2, 3 en 4) werden berekend. De gedetailleerde studie wordt 

opgeladen in Bijlage 2. 

In de studie van SGS werd er besloten dat in alle beoordelingspunten de dagrichtwaarden voor alle 

scenario’s gerespecteerd worden.  

Voor de avond en de nachtperiode dringt er zich een “gereduceerd” scenario op in alle scenario’s om te 

voldoen aan de avond- en nachtrichtwaarden.  Omdat het type windturbine nog niet gekend is, en dus ook 

geen reductie modi gekend zijn, zijn er tal van mogelijkheden om deze reductie uit te voeren. Zo kan er 

bijvoorbeeld één turbine meer gereduceerd worden of meerdere turbines gelijk gereduceerd worden. Er 

werd door SGS voor de avond en nacht slechts één reductiemogelijkheid berekend. Onderstaande tabel 

geeft per ontwikkelingsscenario een mogelijk reductiescenario weer die door SGS werd berekend.  

Tabel 4-10 Overzicht van de mogelijke reductiescenario’s per ontwikkelingsscenario 

 

De gereduceerde geluidsniveau’s in het rekenmodel zijn slechts benaderend omdat de juiste instellingen van 

turbines door middel van geluidsmetingen na de indienststelling moeten kunnen worden aangepast op basis 

van de aanwezige reële geluidsruimte. Technisch zijn de gebruikte bridages echter perfect uitvoerbaar zodat 

gegarandeerd kan worden dat er wordt voldaan aan de richtwaarden voor geluid.  Na de start van de 

exploitatie van de windturbines kunnen door middel van geluidsmetingen verschuivingen van de 

geluidsvermogenniveaus tussen de windturbines uitgevoerd worden waarbij het voldoen aan de 

richtwaarden in elk beoordelingspunt primeert op de hoger vermelde bridageniveaus van elke windturbine 

apart. 

Wind- LW(A) dag in dB(A) LW(A) avond- en nachtperiode in dB(A)

turbine

1/2/3/4 1 2 3 4

WT-L1 106,1 102,5 102,5 101 101

WT-L2 105,1 100 99 99,5 99,5

WT-L3 107 107 107 107 107

WT-E1 104,5 n.v.t. n.v.t. 99 99

WT-E2 104,5 n.v.t. n.v.t. 99,5 99,5

WT-EA 105,4 n.v.t. 105,4 105,4 105,4

WT-L4 104,4 n.v.t. 104,4 104,4 n.v.t.

WT-L5 104,4 n.v.t. 104,4 104,4 n.v.t.

WT-ELB1 107 n.v.t. 107 107 n.v.t.

WT-ELB2 107 n.v.t. 107 107 n.v.t.

WT-ELB3 107 n.v.t. 107 107 n.v.t.

WT-EB 105,4 n.v.t. 105,4 n.v.t. n.v.t.

n.v.t.: deze turbine maakt geen deel uit van dit scenario

ontwikkelingsscenario



 

Onze referentie: BE01160006300133 - Datum: 22 mei 2018 

  

 

BOUW VAN 3 WINDTURBINES TE GROBBENDONK EN 

HERENTALS 

52 van 133 

Er kan besloten worden dat de toepasselijke VLAREM normen voor voorliggend project in de 

verschillende ontwikkelingsscenario’s steeds kunnen gerespecteerd worden door toepassing van 

een reductie mode tijdens de avond en de nacht. Hierdoor blijft eventuele hinder door turbinegeluid 

beperkt tot een aanvaardbaar niveau. 

 

4.5 Slagschaduw 

4.5.1 Inleiding 

EDF Luminus hecht het grootste belang aan de beperking van slagschaduwhinder bij de productie van 

hernieuwbare energie door haar windturbines. Dit aandachtspunt wordt doorheen de volledige ontwikkeling 

van nieuwe windparken meegenomen. In elke fase van een windturbineproject worden specifieke acties 

genomen. Deze acties omvatten berekeningen, studies en operationele maatregelen, dewelke verschillen 

per fase van een windproject.  

Dit hoofdstuk verduidelijkt het begrip slagschaduw (4.5). Vervolgens wordt omschreven wat de aanpak is 

van EDF Luminus om slagschaduwhinder te beperken (4.5.3) conform de toepasselijke milieuregelgeving. 

Elke fase van een windturbineproject kent zijn eigen rekenmethoden ter bepaling van de slagschaduwimpact 

en maatregelen ter beperking van de slagschaduwhinder. Bij de bepaling van de slagschaduwimpact worden 

er conform de milieuregelgeving aannames gemaakt over het aantal uren zonneschijn per jaar, de 

windcondities, de ligging, oriëntatie en omvang van de ramen, …. Naarmate het windproject verder 

ontwikkeld wordt, kunnen deze aannames verfijnd worden en/of vervangen worden door werkelijke, gemeten 

data (vb. met sensoren voor real time schaduwdetectie). Deze nota illustreert duidelijk de aannames die 

gehanteerd worden en de verfijningen die stelselmatig worden doorgevoerd in toepassing van de 

milieuregelgeving. 

De slagschaduwstudie omvat een beschrijving van de te verwachten slagschaduweffecten van: 

• Het project, met name de EDFL windturbine, ontwikkelingsscenario 1 WT-L1, WT-L2 en WT-L3 

• Het cumulatieve effect van het project met ontwikkelingsscenario 2 (WT-ELB1, WT-ELB2, WT-ELB3, WT-

L4, WT-L5, WT-EA en WT-EB) 

• Het cumulatieve effect van het project met ontwikkelingsscenario 3 WT-ELB1, WT-ELB2, WT-ELB3, WT-

L4, WT-L5, WT-EA, WT-E1 en WT-E2 (met Oostelijke ontwikkelingen) 

 

Voor de bespreking van de effecten van de effecten van slagschaduw werd een deel uitgewerkt door EDF 

en een deel uitgewerkt door Eneco. Het project individueel en het cumulatief effect van het project met 

ontwikkelingsscenario 2 is uitgewerkt door EDF. Het cumulatief effect van het project met 

ontwikkelingsscenario 3 is uitgewerkt door Encon in opdracht van Eneco. 

 

Op basis van feedback van de overheid volstaat het om de mogelijke maximale slagschaduw te berekenen. 

De maximale hoeveelheid slagschaduw is te verwachten bij ontwikkelingsscenario 3. Bijgevolg is 

ontwikkelingsscenario 4 niet apart besproken. 

 

Voor de berekening van de slagschaduw is er gekozen om voor het cumulatief effect van het project met het 

ontwikkelingsscenario 3 meer beoordelingspunten mee te nemen. 

De gekozen beoordelingspunten voor het cumulatief effect van het project en het ontwikkelingsscenario 2 

zijn beperkter. Een overzicht van de beoordelingspunten voor het cumulatief effect van het project en het 

ontwikkelingsscenario 2 is terug te vinden in Figuur 4-10. Een overzicht van de beoordelingspunten voor het 

cumulatief effect van het project en het ontwikkelingsscenario 2 is terug te vinden in Figuur 4-11. 

 

Een overzicht van de onderzochte beoordelingspunten voor de effecten op het project en het cumulatief 

effect met ontwikkelingsscenario 2 is terug te vinden in Tabel 4-11. De beoordelingspunten voor het 

cumulatief effect van het project en ontwikkelingsscenario 3 zijn opgenomen in de slagschaduwstudie in 

bijlage 3A. 
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Tabel 4-11 Overzicht van de beoordelingspunten voor slagschaduw 

 
 

 

 

Figuur 4-10 Overzicht van de beoordelingspunten voor slagschaduw voor het project en ontwikkelingsscenario 2 

 

Een gedetailleerd overzicht van de onderzochte receptoren in ontwikkelingsscenario 3 is terug te vinden in 

de aanvullende slagschaduwstudie opgeladen in bijlage 3: slagschaduwstudie. 
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Figuur 4-11 Overzicht van de beoordelingspunten voor slagschaduw voor het project en ontwikkelingsscenario 3 – 
afkomstig uit slagschaduwstudie Encon 

 

De slagschaduwstudie is weergegeven in Bijlage 3. 

Bij de beoordeling van receptor 4 is het belangrijk te weten dat dit eigenlijk geen echt Vlarem-

beoordelingspunt is. Ter hoogte van deze receptor 4 bevindt zich namelijk een vergund geacht 

weekendverblijf in natuurgebied waar geen bewoning is (en ook niet mogelijk is). Het weekendverblijf is 

opgericht in 1951 en er werd nooit een PV opgemaakt, zodat het als vergund geacht beschouwd kan worden 

voor het deel/geheel dat op kadastrale fiche van 1977 terug te vinden is. 

4.5.2 Wat is slagschaduw? 

Slagschaduw wordt waargenomen wanneer een draaiende windturbine tussen de zon en de waarnemer 

staat, zonder dat een obstakel (een boom, een ander huis, een garage, torenflats ,…) de slagschaduw 

verhindert. 

Als een wiek zich tussen de zon en het object bevindt, zal deze wiek bij helder en zonnig weer een schaduw 

werpen op de achterliggende grond. Op bepaalde plaatsen en onder bepaalde omstandigheden kan de 

slagschaduw op een raam van een gebouw vallen en in die binnenruimte een hinderlijke wisseling van 

lichtsterktes veroorzaken.  

Een slagschaduwgevoelig object wordt door de milieuregelgeving gedefinieerd als een binnenruimte waar 

slagschaduw van windturbines hinder kan veroorzaken. Het betreft concreet een woning, een 

kantoorgebouw of elk ander gebouw waarin mensen wonen en/of werken.  

Als er, met andere woorden, geen hinder kan optreden kan men ook niet spreken van een 

slagschaduwgevoelig object (bv een magazijn, kantoorgebouwen buiten de kantooruren, gesloten 

technische ruimtes, een woning waarbij zonder ramen aan de kant van de windturbines,….) 
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De zone waar slagschaduw kan optreden is variabel en hangt af van het seizoen en het moment van de dag. 

De zone waar slagschaduw kan optreden is typisch groter tijdens de lente- en herfstmaanden en dit 

gedurende de ochtendperiode en de laatste uren van de dag wanneer de zon laag staat en de 

schaduwkegel langer wordt. 

 

 

 

 
Figuur 4-12 Schaduwkegel in zomer- en winterperiode 

 

Op bovenstaande Figuur 4-12 is te zien dat in de zomer (links) de zon bijna loodrecht staat boven het 

aardoppervlak zodat de slagschaduwkegel klein is. Rechts wordt de grotere kegel weergegeven. Deze 

grotere kegel is het gevolg van de zon die onder een kleinere hoek staat ten opzichte van het aardoppervlak. 

4.5.3 Maatregelen ter bepaling en beperking van 
slagschaduwhinder 

Tijdens de ontwikkelingsfase van een windpark wordt het astronomisch maximum (4.4.3.1.1)  en de 

verwachte slagschaduw voor representatieve slagschaduwgevoelige objecten (4.4.3.1.2) berekend. Deze 

berekening conform de milieuregelgeving laat toe de slagschaduwimpact in te schatten en de vereiste 

maatregelen te begroten. Deze methoden bieden de noodzakelijke elementen voor de beoordeling van de 

vergunningsaanvraag. 

Na het verkrijgen van de vergunningen en ter voorbereiding van de operationele fase worden de 

noodzakelijke maatregelen verfijnd. Hiertoe wordt de verwachte slagschaduw voor alle relevante 

slagschaduwgevoelige objecten verfijnd (4.4.3.2.1). Deze fase vereist een intensief studiewerk. Op basis van 

dit studiewerk kan de naleving van de toepasselijke slagschaduwnorm gegarandeerd worden, onverminderd 

de maximale productie van hernieuwbare energie. 

Tot slot engageert EDF Luminus zich ook tijdens de uitbating van de windturbines om slagschaduwhinder 

maximaal te beperken. Dit gebeurt door optimalisatie en rapportage van de genomen maatregelen. 

4.5.3.1 Tijdens de ontwikkelingsfase van een windturbinepark 

Tijdens de ontwikkelingsfase wordt de slagschaduwimpact ingeschat aan de hand van een rekenmodel ter 

bepaling enerzijds van het astronomisch maximum en anderzijds de te verwachten slagschaduw. Dit enkel 

voor representatieve slagschaduwgevoelige objecten, conform de geldende milieuwetgeving (VLAREM). 

4.5.3.2 Astronomisch maximum 

Bij de bepaling van het astronomisch maximum van de slagschaduw worden volgende aannames gebruikt: 

• Zonneschijn: De zon schijnt altijd van zodra ze op is en blijft schijnen tot ze onder is. 
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• Windsnelheid: De windturbine draait altijd. Ze stopt nooit wegens windstil, onderhoud of een andere 

reden. 

• Windrichting: De rotor staat altijd loodrecht op de zon wat resulteert in een zo breed mogelijke schaduw. 

Dit wil zeggen dat de wind steeds blaast uit dezelfde richting als deze waar net op dat ogenblik de zon 

staat (O-Z-W). De windrichting wordt niet in rekening gebracht. 

• Het object wordt beschouwd als een serre. (Dit wil zeggen dat er in elke gevel ramen zijn met als 

afmetingen 2m x 5m, gebouwd op 1m boven het maaiveld). In de huidige milieuwetgeving wordt een huis 

dat als serre beschouwd wordt, omgeschreven als een “greenhouse”. Dit begrip zal verder zo in dit 

document gebruikt worden. 

• Elke glaspartij is steeds gericht naar de zon (object ontvangt licht uit alle richtingen). 

• Er zijn geen natuurelementen die zorgen voor permanente schaduw. (geen obstakels) 

• Er zijn geen andere gebouwen die zorgen voor permanente schaduw (geen obstakels). 

 

Figuur 4-13 illustreert de aannames voor de bepaling van het astronomisch maximum voor een dag (0h tot 

24h). 

 
Figuur 4-13 Astronomisch Maximum 

 

Zoals blijkt uit de aannames is dit een hypothetische situatie. Niet alleen op meteorologisch vlak zijn deze 

aannames hypothetisch, ook op vlak van het object. 

Het komt niet voor dat in elk huis of kantoorgebouw elk raam 10m² groot is (2m x 5m). Ook zal niet elk raam 

op 1m boven het maaiveld gebouwd worden. Maar wat vooral hypothetisch is, is dat elk object ramen heeft 

in de gevel die gericht zijn naar de windturbine. 

De berekening van het astronomisch maximum is niettemin nuttig om na te gaan op welke momenten 

slagschaduw zou kunnen optreden. De resultaten van de berekeningen worden dan ook weergegeven in 

een slagschaduwkalender. Die kalender geeft weer wanneer in het jaar en tijdens de dag slagschaduw 

theoretisch zou kunnen optreden. Op alle andere momenten kan sowieso geen slagschaduw optreden. 

Slagschaduw treedt in de werkelijkheid pas op tijdens een mogelijk slagschaduwmoment, als alle 

parameters (windrichting, zon, locatie en oriëntatie ramen, geen obstakels) ook overeenkomen met 

bovenstaande aannames.  

Er wordt onderscheid gemaakt tussen een slagschaduwkalender van een object en een 

slagschaduwkalender van een windturbine. De slagschaduwkalender van een object geeft aan wanneer 

(datum & uur) er slagschaduw zou kunnen optreden en van welke turbine deze schaduw op dat ogenblik 

afkomstig is. 
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De slagschaduwkalender van een turbine geeft aan wanneer (datum & uur) er een turbine slagschaduw kan 

veroorzaken op de representatieve slagschaduwgevoelige objecten. De slagschaduwkalender wordt zowel 

grafisch als numeriek weergegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.3.2.1 Verwachte slagschaduw voor representatieve greenhouse objecten / 
beoordelingspunten 

Bij de bepaling van de te verwachten slagschaduw voor representatieve objecten worden volgende 

aannames gebruikt: 

• Zonneschijn: De zon schijnt van zodra ze op is en blijft schijnen tot ze onder is maar er zijn ook bewolkte 

periodes. 

• Windsnelheid: De windturbine draait vaak maar er zijn ook windstille periodes.  

• Windrichting: De rotor draait mee met de wind. 

• Het object wordt beschouwd als een greenhouse. 

• Elke glaspartij is steeds gericht naar de zon. 

• Er zijn geen natuurelementen die zorgen voor permanente schaduw. 

• Er zijn geen andere gebouwen die zorgen voor permanente schaduw. 

 

Deze methode is een conservatieve benadering van de realiteit. De normale meteorologische 

omstandigheden (bewolking, variabele windsnelheid en –richting) worden in rekening gebracht. Het object 

echter is nog steeds theoretisch (elk huis wordt immers als een serre beschouwd waarbij de glaspartij altijd 

gericht is naar de (bewegende) zon, net als de omgeving die volledig vrij is van obstakels (gebouwen of 

vegetatie). 

Rekening houdend met normale omstandigheden voor zonneschijn, windsnelheid en windrichting bedraagt 

de verwachte slagschaduw voor een greenhouse slechts 10% tot 20% van het astronomisch maximum, 

zoals weergegeven in de slagschaduwkalenders. Bovendien komt dit neer op een overschatting van de 

werkelijkheid omwille van de conservatieve aannames voor het (onrealistisch) object en de (lege) omgeving. 

Figuur 4-15 illustreert dat de verwachte slagschaduw voor een greenhouse (S2) veel kleiner is dan het 

astronomisch maximum (S1). De verwachte slagschaduw wordt beperkt door de verwachte omstandigheden 

voor zonneschijn, windsnelheid en windrichting in rekening te brengen (meteorologische maandnormalen). 

Zo wordt (1) zonneschijn in realiteit beperkt door bewolking, (2) is de windsnelheid niet steeds voldoende of 

soms te hoog om de windturbine te laten draaien, of (3) veroorzaakt de specifieke stand van de rotor -als 

gevolg van de heersende windrichting- geen slagschaduw op het bewuste object. 

Figuur 4-14 Weergave slagschaduwkalender 



 

Onze referentie: BE01160006300133 - Datum: 22 mei 2018 

  

 

BOUW VAN 3 WINDTURBINES TE GROBBENDONK EN 

HERENTALS 

58 van 133 

 
Figuur 4-15 Verwachte slagschaduw voor een greenhouse 
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4.5.3.2.2 Toepassing tijdens de ontwikkelingsfase 

De berekening van de verwachte slagschaduw in greenhouse mode geeft een eerste belangrijke (maar 

conservatieve) inschatting van de hoeveelheid slagschaduw veroorzaakt door de windturbines. Deze 

methode is met name geschikt om tijdens de studie en vergunningenfase van een windproject na te gaan of 

de maatregelen die moeten genomen worden om de slagschaduwhinder te beperken, ook economisch 

haalbaar zijn. 

De berekening van de verwachte slagschaduw in greenhouse mode is niet geschikt om de effectieve 

slagschaduw ter hoogte van een specifiek object te beoordelen. De slagschaduw ter hoogte van een object 

hangt immers af van zeer specifieke, lokale omstandigheden en de maatregelen die getroffen worden tijdens 

de uitbating van de windturbine. Deze omstandigheden en maatregelen zijn niet beschreven in de 

greenhouse mode met “lege” omgeving en “greenhouses” als objecten. 

 

4.5.3.2.3 Ter voorbereiding van de operationele fase van een windturbinepark 

Na het verkrijgen van de vergunningen worden alle relevante slagschaduwgevoelige objecten onderzocht. 

Conform VLAREM kan de werkelijke situatie in kaart gebracht worden voor al deze objecten. Dit 

gedetailleerd onderzoek gebeurt ter voorbereiding van de operationele fase en garandeert dat de 

slagschaduwnormen voor alle slagschaduwgevoelige objecten kan nageleefd worden. 

4.5.3.2.4 Verwachte slagschaduw voor relevante reële objecten in zijn werkelijke 
omgeving 

Aannames: 

• Zonneschijn: De zon schijnt van zodra ze op is en blijft schijnen tot ze onder is maar er zijn ook bewolkte 

periodes. 

• Windsnelheid: De windturbine draait vaak maar er zijn ook windstille periodes.  

• Windrichting: De rotor draait mee met de wind. 

• Het object wordt beschouwd als een echt gebouw. Dit wil zeggen dat er kleinere en grotere raampartijen 

in de gevels aanwezig zijn en dit op verschillende hoogtes. 

• Niet elke glaspartij is gericht naar de zon. 

• Er zijn wel natuurelementen die zorgen voor permanente schaduw. 

• Er zijn wel andere gebouwen die zorgen voor permanente schaduw.  

De laatste manier van rekenen gaat uit van meer realistische aannames (zonder overschattingen). Het huis 

wordt niet langer beschouwd als een serre maar wordt beschreven volgens de werkelijke situatie. 

Bovendien wordt bij de selectie van de slagschaduwgevoelige objecten rekening gehouden met afscherming 

door andere objecten die zich tussen een windmolen en het huis bevinden. Objecten die niet relevant blijken 

omwille van afscherming of ongevoeligheid voor slagschaduw worden niet langer meegenomen (=niet 

relevant).  

De verfijning van de slagschaduwberekening vergt intensief studiewerk, wat pas verantwoord is na het 

verkrijgen van de vergunningen en ter voorbereiding van de operationele fase.  

Stilstand op basis van deze verfijning garandeert dat de toepasselijke slagschaduwnorm voor alle relevante 

slagschaduwgevoelige objecten wordt nageleefd terwijl de turbines geen overbodige stilstanden moeten 

ondergaan zodat een maximale hoeveelheid groene stroom opgewekt kan worden. 
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Figuur 4-16 Verwachte slagschaduw met echte woning 

 

4.5.3.2.5 Toepassing tijdens de operationele fase 

De berekening van de verwachte slagschaduw voor een echt gebouw is minder geschikt tijdens de 

ontwikkelingsfase. De gegevensverzameling voor deze berekening is immers tijdsintensief. Wanneer op 

basis van de berekeningen voor een greenhouse mode kan aangenomen worden dat aan de normen kan 

voldaan worden, zal dit zeker het geval zijn op basis van deze gedetailleerde berekening. Daarom is 

dergelijke intensieve campagne niet te verantwoorden in de studie en vergunningenfase. De werkelijke 

situatie ter plaatse kan best in kaart gebracht worden, zo kort mogelijk voor de eigenlijke exploitatie. 

 
Figuur 4-17 Verwachte slagschaduw met echte woning en vegetatie 

Op boven- en onderstaande Figuur 4-17 en Figuur 4-18 wordt telkens het effect van een omgevingsobstakel  

in rekening gebracht. Dit obstakel is gelegen tussen de windmolen en het huis. De boom, kerk of enig ander 

obstakel  zorgt op zichzelf voor een permanente schaduw op het onderzochte slagschaduwgevoelig object. 



 

Onze referentie: BE01160006300133 - Datum: 17 april 2019 

  

 

BOUW VAN 3 WINDTURBINES TE GROBBENDONK EN 

HERENTALS 

61 van 133 

Dit resulteert in een gevoelig kortere periode dat er sprake is van slagschaduw op het eerder maximaal in 

rekening gebrachte slagschaduwgevoelig object tot zelfs omstandigheden waarin er van slagschaduw 

helemaal geen sprake meer is. 

 

 
Figuur 4-18: Verwachte slagschaduw met echte woning met kerk als obstakel 

4.5.3.2.6 Tijdens de operationele fase van het windturbinepark 

EDF Luminus treedt tijdens elke fase van een windturbineproject in overleg met de omwonenden, zo ook 

tijdens de operationele fase. EDF Luminus is fier op haar windparken en is steeds bereikbaar voor vragen, 

opmerkingen en meldingen van betrokkenen over haar installaties. Zo is er o.a. een emailadres voorzien dat 

kenbaar gemaakt wordt aan omwonenden: operationswind@edfluminus.be. Dit e-mailadres wordt ook 

verdeeld bij de communicatie rond het windpark. 

Op basis van de input van de betrokkenen (o.a. via het e-mailadres) worden de slagschaduwmaatregelen 

voortdurend verfijnd en geoptimaliseerd tijdens de uitbating. Op die manier wordt de naleving van de 

toepasselijk slagschaduwnorm steeds gegarandeerd, zonder afbreuk te doen aan de rendabele productie 

van hernieuwbare energie. 

4.5.3.2.7 Beheersing van de effectieve slagschaduw 

De windturbines van EDF Luminus worden steeds voorzien van slagschaduwdetectie met automatische 

stilstand, de slagschaduwmodule. De resultaten van de verfijnde slagschaduwberekeningen worden 

geprogrammeerd in de slagschaduwmodule. De slagschaduwmodule bevat m.a.w. alle mogelijke 

slagschaduwmomenten voor alle relevante slagschaduwgevoelige objecten. Wanneer tijdens de uitbating 

slagschaduwcondities worden gemeten (zonne-instraling, windrichting, windsnelheid) en wanneer de 

slagschaduwnorm dreigt overschreden te worden voor een object, dan wordt de turbine automatisch tot 

stilstand gebracht.  

Anderzijds kan slagschaduw beperkt worden door fysieke afscherming of door stilstand van de turbine. 

Fysieke afscherming omvat bv. het aanbrengen van zonnewering, aanleggen van een groenscherm, 

beplanting, etc. Fysieke afscherming wordt zelden toegepast en slechts in specifieke omstandigheden in 

overleg met de potentieel gehinderde. 

4.5.3.2.8 Rapportage van de effectieve slagschaduw 

De genomen maatregelen worden in alle transparantie gerapporteerd. EDF Luminus stelt minstens de eerste 

twee jaren van de uitbating een slagschaduwcontrolerapport op conform de toepasselijke milieuregelgeving. 
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Het controlerapport geeft aan hoeveel effectieve slagschaduw elk relevant slagschaduwgevoelig object heeft 

getroffen en welke remediërende maatregelen er eventueel genomen zijn. De effectieve slagschaduw op 

een slagschaduwgevoelig object kan jaarlijks variëren naargelang de meteo-omstandigheden. De 

slagschaduwmodule garandeert evenwel dat de toepasselijke slagschaduwnorm nooit overschreden wordt. 

4.5.4 Regelgevend kader 

De VLAREM regelgeving (VLAREM II, Afdeling 5.20.6., B.S. 5 september 2016) vormt actueel het 

normenkader. In deze regelgeving worden volgende definities aangehouden: 

• Verwachte slagschaduw:  

• Het aantal uren slagschaduw dat aan de hand van de correcties met klimatologische maandnormalen 

verwacht mag worden. 

• Effectieve slagschaduw: 

• Het aantal uur slagschaduw dat effectief ter hoogte van een relevant slagschaduw-gevoelig object 

opgetreden is, bepaald op basis van metingen of bepaald uit het logboek van de turbines. 

• Slagschaduwgevoelig object: 

• Een binnenruimte waar slagschaduw van windturbines hinder kan veroorzaken. 

De krachtlijnen van de VLAREM-voorwaarden inzake slagschaduw zijn de volgende: 

1. als een slagschaduwgevoelig object zich bevindt binnen de contour van vier uur verwachte slagschaduw 

per jaar van de windturbine, wordt de windturbine uitgerust met een automatische stilstand module;  

2. de exploitant houdt een logboek bij per windturbine. Dat logboek vermeldt de nodige gegevens om de 

effectieve slagschaduw voor elk relevant slagschaduwgevoelig object binnen de contour van vier uur 

verwachte slagschaduw per jaar te bepalen. De exploitant houdt voor de toezichthouders in het logboek 

ook de volgende gegevens voor elk relevant slagschaduwgevoelig object binnen de contour van vier 

verwachte slagschaduw per kalenderjaar bij: 

• 1° de lijst van alle relevante slagschaduwgevoelige objecten met hun respectievelijke 

Lambertcoördinaten; 

• 2° een slagschaduwkalender voor elk relevant slagschaduwgevoelig object in tabelvorm waarin de 

astronomisch maximaal mogelijke slagschaduwduur voor elke windturbine wordt weergegeven. 

De exploitant stelt minstens de eerste twee exploitatiejaren een controlerapport op, op basis van de 

gegevens vermeld in lid 1 en 2. Dat rapport vermeldt tenminste hoeveel effectieve slagschaduw elk 

relevant slagschaduwgevoelig object binnen de contour van vier uur verwachte slagschaduw per jaar 

heeft getroffen en welke remediërende maatregelen eventueel zijn genomen; 

 

3. tenzij anders vermeld in de milieuvergunning, geldt een maximum van acht uur effectieve slagschaduw 

per jaar, met een maximum van dertig minuten effectieve slagschaduw per dag voor elk relevant 

slagschaduwgevoelig object. Volgens de nieuwe Vlarem-trein en zomertrein 2015 (gepubliceerd op 26 

augustus 2016 in het Belgisch Staatsblad) zijn nieuwe sectorale voorwaarden van toepassing die hinder 

van slagschaduw beperken tot max. 30 u per jaar en max. 30 min/dag voor slagschaduwgevoelige 

objecten in industriegebied (met uitz. van woningen- en max. 8 u per jaar en max. 30 min/dag in alle 

andere gebieden). 

4.5.5 Bespreking van de slagschaduweffecten 

4.5.5.1 Gegevens 

De representatieve beoordelingspunten voor slagschaduw werden geïdentificeerd op basis van luchtfoto’s 

en de 4-uur slagschaduwcontour in het ontwikkelingsscenario. Een kaart met aanduiding van de 

beoordelingspunten (voor bespreking van het effect van het project en het cumulatief effect van het project 

en het ontwikkelingsscenario 2) voor slagschaduw is terug te vinden in Figuur 4-10.  

De gegevens van de verschillende windturbines in functie van de slagschaduwberekeningen zijn 

weergegeven in Tabel 4-12  
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Tabel 4-12 Gegevens van de turbines in functie van de slagschaduwberekening (tabel afkomstig van slagschaduwstudie 
Encon) 

 
4.5.5.2 Resultaten 

In Tabel 4-13 wordt voor elk beoordelingspunt de verwachte maximale slagschaduw per dag en per jaar 

weergegeven van: 

• Het project (WT-L1, WT-L2 en WT-L3) 

• Het cumulatieve effect van het project (WT-L1, WT-L2 en WT-L3) en het ontwikkelingsscenario 2. (WT-

ELB1, WT-ELB2, WT-ELB3, WT-L4, WT-L5, WT-EA en WT-EB) 

 

In Tabel 4-14 en Tabel 4-15 wordt voor elk beoordelingspunt de verwachte maximale slagschaduw per dag 

en per jaar weergegeven van: 

• Het cumulatieve effect van het project (WT-L1,  WT-L2 en WT-L3) in ontwikkelingsscenario 3 (WT-ELB1, 

WT-ELB2, WT-ELB3, WT-L4, WT-L5, WT-EA, WT-E1 en WT-E2) 

 

De slagschaduwnorm voor woningen (zowel binnen als buiten industriezone) maximum van acht uur 

effectieve slagschaduw per jaar, met een maximum van dertig minuten effectieve slagschaduw per 

dag. Voor slagschaduwgevoelige objecten in industriezone is de slagschaduwnorm max. 30 u per jaar en 

max. 30 min/dag (met uitzondering van woningen). 

Een toetsing aan bovenstaande normen werd uitgevoerd, met aanduiding van kleuren (rood = voldoet niet 

aan norm; groen = voldoet aan norm). 
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Tabel 4-13 overzicht verwachte slagschaduw per beoordelingspunt van project  (WT-L1, WT-L2 en WT-L3) en het 
cumulatief effect project+ontwikkelingsscenario 2 (WT-ELB1, WT-ELB2, WT-ELB3, WT-L4, WT-L5, WT-EA en WT-EB) 

  
*: Doordat er voor de plansituatie wordt gerekend met 8241 productie-uren en voor de plansituatie + ontwikkelingsscenario met 

8234 productie-uren is het cumulatief resultaat kleiner dan het afzonderlijk resultaat. WindPRO berekent de productie-uren altijd 

o.b.v. alle turbines die in de berekeningen zitten en hanteert voor alle turbines dezelfde waarde. 

** receptor 4 is eigenlijk geen echt Vlarem-beoordelingspunt gezien ter hoogte van deze receptor 4 zich een vergund geacht 

weekendverblijf in natuurgebied bevindt waar geen bewoning is (en ook niet mogelijk is). 
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Tabel 4-14 Overzicht slagschaduwuren woningen, cumulatief effect van het project en ontwikkelingsscenario 3   - afkomstig uit 
slagschaduwstudie Encon 
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Tabel 4-15 Overzicht slagschaduwuren bedrijven, cumulatief effect van het project en ontwikkelingsscenario 3 - afkomstig uit 
slagschaduwstudie Encon 
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4.5.5.3 Bespreking 

Het rapport van de slagschaduwmodelleringen van de verschillende gemodelleerde scenario’s wordt 

weergegeven in bijlage 3 8van deze lokalisatienota.  De resultaten worden in dit rapport eveneens grafisch 

weergegeven aan de hand van de slagschaduwkalender per beoordelingspunt. De slagschaduwkalenders 

geven weer tijdens welke periode slagschaduw kan optreden. De effectieve slagschaduw is gemiddeld 

ongeveer een factor 5 lager dan de hoeveelheid weergegeven op de grafische slagschaduwkalenders 

(1/4 tot 1/10 van de theoretisch of astronomisch maximaal mogelijke slagschaduwduur). 

4.5.5.3.1 Het project (WT-L1, WT-L2 en WT-L3) 

De modelleringsoftware genereert eveneens een grafische weergave van de zones van gelijke slagschaduw, 

waarbij isocontouren worden weergegeven (256u, 128u, 64u, 32u,16u, 8u en 4u slagschaduw per jaar). 

Figuur 4-19 geeft de iso-contouren weer van het project (WT-L1, WT-L2 en WT- L3). Deze weergaves 

houden rekening met de correcties voor de klimatologische maandnormalen van het gemiddelde aantal uren 

zonneschijn, de gemiddelde windsnelheid en de overheersende windrichting. De slagschaduw-isocontouren 

geven dus een beeld van de verwachte slagschaduw. 

 
Figuur 4-19 Isocontour van slagschaduw van het project 

                                                      

8 In de slagschaduwberekeningen opgenomen in bijlage 3 slagschaduwstudie wordt voor de projectsituatie 
gebruik gemaakt van de benamingen WT01, WT02 en WT03. Deze benamingen worden in het overige deel 
van de studie vervangen door respectievelijk WT-L1, WT-L2 en WT-L3. 
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Woningen: 

• Voor de bespreking van de afzonderlijke slagschaduwresultaten van de geplande windturbines WT-L1, 

WT-L2 en WT-L3 van EDFL stellen we vast dat beoordelingspunt 3 (Capuynestraat 24) en 8 (Bergense 

Steenweg 76) zich buiten de isocontour van 4u verwachte slagschaduw bevinden. Voor het 

beoordelingspunt 6 (Veldhoven 56) stellen we vast dat deze zich binnen de isocontour van 4u en buiten 

de isocontour van 8u bevindt. Voor beoordelingspunten 1 (Zellestraat 35), beoordelingspunt 2 

(Capuynestraat 27), beoordelingspunt 4 (Spoorwegstraat 3), beoordelingspunt 5 (Meirendreef 17) en 

beoordelingspunt 7 (Herenthoutsesteenweg 241) stellen we vast dat deze zich bevinden binnen de 

isocontour van 8u waarbij de jaarlimiet alsook de daglimiet niet gerespecteerd wordt. 

Bedrijven: 

• Het grootste deel van de gebouwen op het industrieterrein bevinden zich binnen de isocontour van 4u 

maar buiten de isocontour van 30u . De jaarlimiet van 30u (industriegebied, uitz. woningen) zal voor de 

meeste bedrijven bijgevolg gerespecteerd worden. Toch zullen er ook enkele bedrijfsgebouwen aanwezig 

zijn die zich binnen de isocontour van 30 u zullen bevinden en waar de jaarlimiet van 30u niet zal 

gerespecteerd worden. Voor deze bepaling baseren we ons op de resultaten van de slagschaduwstudie, 

opgeladen in bijlage 3.  

 

Echter door de toepassing van het slagschaduwdetectiesysteem met automatische stilstandmodule 

kan de toepasselijke VLAREM norm steeds gerespecteerd worden. De hinder zal tijdens de 

exploitatie voor deze beoordelingspunten voldoende beperkt worden. 

4.5.5.3.2 Bespreking van enkele beoordelingspunten van het project 

Enkele beoordelingspunten worden hier meer in detail besproken in de het project. De resultaten van alle 

beoordelingspunten zijn terug te vinden in Bijlage 3 aan deze lokalisatienota. 

In de detailfiguren van slagschaduw die hieronder worden besproken, wordt er gewerkt met drie kleuren. 

Deze moeten als volgt worden geïnterpreteerd: 

 
Figuur 4-20 legende voor de slagschaduwkalenders per beoordelingspunt in het project 
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Beoordelingspunt 1 Plansituatie 

 
Figuur 4-21 slagschaduwkalender van beoordelingspunt 1 in het project 

 

Uit de slagschaduwkalender van Figuur 4-21 blijkt dat de slagschaduw ter hoogte van beoordelingspunt 1, 

een woning gelegen langs de Bannerlaan optreedt van maart tot oktober in de ochtend. WT-L2 is vooral 

verantwoordelijk voor deze slagschaduw ter hoogte van beoordelingspunt 1 (mei-augustus). In kleinere mate 

zal ook WT-L1 in de ochtend van maart en oktober bijdragen aan de slagschaduw ter hoogte van 

beoordelingspunt 1. Ter hoogte van beoordelingspunt 1 wordt zowel de daglimiet (30 minuten/dag) als de 

jaarlimiet (8 u/jaar) overschreden t.g.v. de geplande EDF turbines. Maar ook hier kan er opgemerkt worden 

dat door de toepassing van het slagschaduwdetectiesysteem met automatische stilstandmodule de 

toepasselijke VLAREM norm steeds kan gerespecteerd worden.  
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Beoordelingspunt 2 Plansituatie 

Op basis van Figuur 4-22 zien we dat zowel WT-L1, WT-L2 en WT-L3 invloed hebben op dit 

beoordelingspunt. De impact door WT-L3 is beperkt tot een hele korte periode in maart en in oktober. De 

invloed van WT-L2 is al iets groter en vindt plaats tussen april en mei en augustus en september. De 

grootste invloed komt van WT-L1, de invloed hiervan is vooral waarneembaar van mei tot juni en van juli tot 

september. Ter hoogte van beoordelingspunt 2 wordt ook zowel de daglimiet (30 minuten/dag) als de 

jaarlimiet (8 u/jaar) overschreden t.g.v. de geplande EDF turbines. Maar ook hier kan er opgemerkt worden 

dat door de toepassing van het slagschaduwdetectiesysteem met automatische stilstandmodule de 

toepasselijke VLAREM norm steeds kan gerespecteerd worden.  

4.5.5.3.3 Cumulatief effect in ontwikkelingsscenario 2 

Zoals reeds aangegeven in paragraaf 3.1 bestaat er ook een kleine kans dat de turbines WT-EA en WT-EB 

vergund geraken (zie  ). Bijgevolg wordt er een apart ontwikkelingsscenario 2 berekend voor het geval alle 

lopende procedures van de 7 turbines in de buurt volledig vergund zouden geraken. 

In Tabel 4-16 wordt voor elk beoordelingspunt de verwachte maximale slagschaduw per dag en per jaar 

weergegeven van: 

• het project (WT-L1, WT-L2 en WT-L3):  

• Het cumulatief effect van het project (WT-L1, WT-L2 en WT-L3) in het ontwikkelingsscenario 2 (WT-

ELB1, WT-ELB2, WT-ELB3, WT-L4, WT-L5, WT-EA en WT-EB) 

 

In Tabel 4-16  wordt per beoordelingspunt aangeduid of het gaat over een woning, al dan niet gelegen in 

industriegebied, of over een ander type van gebouw (bvb. kantoor, bedrijfsgebouw, magazijn, …) gelegen in 

industriegebied. 

Zoals hierboven vermeld, is de slagschaduwnorm voor woningen (zowel binnen als buiten industriezone) 

maximum van acht uur effectieve slagschaduw per jaar, met een maximum van dertig minuten 

effectieve slagschaduw per dag. Voor slagschaduwgevoelige objecten in industriezone is de 

slagschaduwnorm max. 30 u per jaar en max. 30 min/dag (met uitzondering van woningen). 

Een toetsing aan bovenstaande normen werd uitgevoerd, met aanduiding van kleuren (rood = voldoet niet 

aan norm; groen = voldoet aan norm). 

Figuur 4-22 slagschaduwkalender van beoordelingspunt 2 in de plansituatie 
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Tabel 4-16 overzicht verwachte slagschaduw per beoordelingspunt van het plan en ontwikkelingsscenario 2 

 

*: Doordat er voor de plansituatie wordt gerekend met 8241 productie-uren en voor de plansituatie + ontwikkelingsscenario met 

8234 productie-uren is het cumulatief resultaat kleiner dan het afzonderlijk resultaat. WindPRO berekent de productie-uren altijd 

o.b.v. alle turbines die in de berekeningen zitten en hanteert voor alle turbines dezelfde waarde. 

**: receptor 4 is eigenlijk geen echt Vlarem-beoordelingspunt gezien ter hoogte van deze receptor 4 zich een vergund geacht 

weekendverblijf in natuurgebied bevindt waar geen bewoning is (en ook niet mogelijk is). 

 

• Woningen: 

Wanneer rekening gehouden wordt met de cumulatieve effecten van het project (WT-L1, WT-L2 en WT-

L3) in het ontwikkelingsscenario 2 (geplande Eneco, Engie en EDFL turbines WT-ELB1, WT-ELB2, WT-

ELB3, WT-L4, WT-L5, WT-EA en WT-EB) kan geconcludeerd worden dat de meeste beoordelingspunten 

behalve (3 en 8) zich binnen de isocontour van 4u verwachte slagschaduw zullen bevinden. 

 

De woningen in de beoordelingspunten 1, 2, 4, 5 en 7 liggen binnen de isocontour van 8u. De jaarlimiet 

van 8u (woningen) wordt hier niet voor alle woningen gerespecteerd. Voor de beoordelingspunten (1, 2, 

4, 5 en 7) wordt ook niet voldaan aan de daglimiet van maximaal 30 minuten effectieve slagschaduw. 

 

• Bedrijven: 

Verschillende gebouwen op het industrieterrein bevinden zich binnen de isocontour van 30u. De 

jaarlimiet van 30u (industriegebied, uitz. woningen) wordt voor deze gebouwen bijgevolg overschreden.  

 

 

Echter door de toepassing van het slagschaduwdetectiesysteem met automatische stilstandmodule 

kan de toepasselijke VLAREM norm steeds gerespecteerd worden. De hinder zal tijdens de 

exploitatie voor deze beoordelingspunten voldoende beperkt worden. 

4.5.5.3.4 Het cumulatief effect van het project en ontwikkelingsscenario 3 

In ontwikkelingsscenario 3 wordt zowel rekening gehouden met de ontwikkeling van de oostelijke turbines 

(WT-ELB1, WT-ELB2, WT-ELB3, WT-L4, WT-L5) als 3 turbines in het zuiden van het industrieterrein Klein-

Gent. (WT-EA, WT-E1 en WT-E2) 

 

De gedetailleerde resultaten van deze studie zijn terug te vinden in bijlage 3A Aanvullende 

slagschaduwstudie Encon. 

 

Maximum 

schaduw 

(uren/dag)

Maximum 

schaduw 

(uren/dag)

Maximum 

schaduw met 

maatregelen 

(uren/dag)

Verwachte 

schaduw 

(uren/jaar)

Verwachte 

schaduw 

(uren/jaar)

Verwachte 

schaduw met 

maatregelen 

(uren/jaar)

X (m) Y (m)

2 woning
Ter hoogte van 

Capuynestraat 27
177 781 206 258 0:50 0:50 0:30 16:27 17:01 8:00

3 woning
Ter hoogte van 

Capuynestraat 24
177 368 206 198 0:29 0:29 0:29 3:37 3:55 3:55

4** woning
 Ter hoogte van 

Spoorwegstraat 3
178 835 206 585 2:56 2:56 0:30 67:20* 67:28* 8:00

5 woning
Ter hoogte van 

Meirendreef 17
179 159 206 882 0:48 0:48 0:30 11:33 11:35 8:00

6 woning
Ter hoogte van 

Veldhoven 56
180 807 205 884 0:26 0:26 0:26 2:06 5:05 5:05

7 woning
Ter hoogte van 

Herenthoutseweg 241
180 927 205 235 0:20 0:40 0:30 3:05 9:28 8:00

8 woning
Ter hoogte van 

Bergense Steenweg 76
179 125 205 048 0:00 0:00 0:00 0:00 00:00 00:00

project EDF 

afzonderlijk

cumulatief: plan 

+ ontwikkelings

scenario 2

cumulatief 

effect: plan + 

ontwikkelings

scenario 2

1
Ter hoogte van 

Bannerlaan 83
178 219 206 228 0:52 0:52 0:30 19:41 20:58 8:00woning

Functie Ligging

Lambert 

coördinaten

project EDF 

afzonderlijk

cumulatief 

effect: plan + 

ontwikkelings

scenario 2

cumulatief 

effect: plan + 

ontwikkelings

scenario 2

ID
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In de bespreking van het effect van de slagschaduw wordt eerst het effect bepaald van de turbines van het 

cumulatief effect en ontwikkelingsscenario 4 (WT-L1, WT-L2, WT-L3, WT-EA, WT-E1 en WT-E2) zonder de 

Oostelijke ontwikkelingen. Voor deze situatie kunnen we het volgende concluderen: 

 

• Woningen: 

WONINGEN: Zonder de toepassing van milderende maatregelen: 

- 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;  

- 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;  

- Worden voor de overige receptoren overschrijdingen vastgesteld van de normen op dag- en 

jaarbasis. 

 

WONINGEN: Met toepassing van milderende maatregelen (automatische stilstandregeling):  

- Indien een automatische stilstandregeling wordt toegepast kan voor alle 

slagschaduwgevoelige objecten aan de geldende slagschaduwnormen op dag- en jaarbasis 

voldaan worden; 

 

• Bedrijven: 

BEDRIJVEN: Zonder de toepassing van milderende maatregelen: 

- 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);  

- Worden voor de overige geselecteerde receptoren overschrijdingen van de normen op dag- 

en jaarbasis vastgesteld. 

 

BEDRIJVEN: Met toepassing van milderende maatregelen (automatische stilstandregeling):  

- Indien een automatische stilstandregeling wordt toegepast kan voor alle 

slagschaduwgevoelige objecten aan de geldende slagschaduwnormen op dag- en jaarbasis 

voldaan worden; 

 

Echter door de toepassing van het slagschaduwdetectiesysteem met automatische stilstandmodule 

kan de toepasselijke VLAREM norm steeds gerespecteerd worden. De hinder zal tijdens de 

exploitatie voor deze beoordelingspunten voldoende beperkt worden. 

 

Op basis van de conclusie van het cumulatief effect van het project en ontwikkelingsscenario 4 

wordt de conclusie bepaald voor het cumulatief effect van het project en ontwikkelingsscenario 3. 

 

Indien het geplande project (WT-L1, WT-L2 en WT-L3) samen met de geplande windturbines van Eneco 

(WT-EA, WT-E1 en WT-E2) en de oostelijke ontwikkeling worden bekeken kunnen we concluderen dat: 

 

Ten opzichte van bovenstaande conclusies draagt de oostelijke ontwikkeling niet bij aan de cumulatieve 

slagschaduweffecten van het gepland project. Enkel ter hoogte van receptoren Q & R, gelegen buiten de 

4u/jaar-contour van het geplande project van Eneco-EDFL, wordt een beperkte bijdrage aan de 

slagschaduwvorming vastgesteld. 

 

 

4.5.6 Bespreking van slagschaduweffecten per turbine 

De slagschaduw die kan veroorzaakt worden door een individuele turbine op een selectie van 

beoordelingspunten kan eveneens voorgesteld worden aan de hand van een slagschaduwkalender. 

Dergelijke slagschaduwkalenders laten toe om na te gaan of de rendabele productie van groene energie 

mogelijk blijft indien milderende maatregelen moeten getroffen worden. 

Volledigheidshalve wordt de slagschaduwkalender van het project (WT-L1, WT-L2 en WT-L3) weergegeven 

in Figuur 4-23. 
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Uit de figuren hieronder kunnen we vaststellen dat WT-L2 de grootste invloed heeft op de 

beoordelingspunten. Beoordelingspunt 4 (weekendverblijf, geen woning) ondervindt de grootste invloed van  

WT-L2 in de periode van februari tot april en in de periode van september tot december. In de ochtend van 

de maanden mei tot augustus heeft deze turbine WT-L2 vooral invloed op beoordelingspunt 1.  

WT-L1 heeft de grootste invloed op de punten 2, 3 en 4. Punt 4 (weekendverblijf, geen woning) ondervindt 

vooral een invloed in de maand maart en van half september tot half oktober. De punten 2 en 3 vooral van 

half april tot juni en van juli tot september.  

 

 

 
Figuur 4-23 slagschaduwkalender van WT-L1, WT-L2 en WT-L3 
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Zoals wordt weergegeven in de Tabel 4-17 bedraagt de totaal verwachte slagschaduw (uur/jaar) op alle 

beoordelingspunten samen telkens slechts een fractie van de totale operationele tijd. 

Tabel 4-17 Totale hoeveelheid verwachte slagschaduw per windturbine over alle beoordelingspunten voor 

slagschaduw heen. 

Windturbine 
Verwachte slagschaduw  

(uren/jaar) 
Tijd operationeel 

(uren/jaar) 
Verwachte slagschaduw 

(% tijd operationeel) 

WT-L1 26,78 8234 0,3% 

WT-L2 87,66 8234 1,07% 

WT-L3 7,07 8234 0,09% 
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4.5.7 Bespreking van de voorziene preventieve en milderende 
maatregelen 

De turbine wordt zodanig uitgerust dat de rechtstreekse reflectie van de zonnestralen zoveel mogelijk 

beperkt wordt. De wieken hebben een matte, lichtgrijze kleur. 

Op de plaatsen waar hinder door slagschaduw optreedt, kan het plaatsen van zonneschermen (blinden), een 

natuurlijke haag, … reeds een afdoende maatregel zijn om de effectieve hinder tot een absoluut minimum te 

beperken.  

De turbine zal in elk geval voorzien worden van een slagschaduwdetectiesysteem met automatische 

stilstand module. De slagschaduwgevoelige objecten binnen de isocontour van 4 uur, zullen opgenomen 

worden in het systeem van de logboeken. 

Het slagschaduwdetectiesysteem van een windturbine heeft tot doel slagschaduw te verminderen of zelfs 

volledig uit te schakelen op plaatsen waar deze mogelijk hinderlijk is. Het is een op software gebaseerd 

systeem dat in iedere windturbine afzonderlijk wordt geprogrammeerd. 

Bij het installeren van de windturbine markeert men op het bedieningspaneel van de turbine het begin- en 

het eindtijdstip van alle periodes waarin zich op een bepaalde plaats slagschaduw kan voordoen. Uit de 

slagschaduwkalender die voor dit project werd opgemaakt, kan men deze gegevens afleiden. Het is mogelijk 

deze kalender op een later ogenblik nog fijner af te stellen, als dat voor bepaalde locaties nodig blijkt. 

Tijdens de werking van de turbine meten enkele sensoren die rondom de mast van de turbine werden 

bevestigd, voortdurend de intensiteit van het zonlicht. Blijkt op een bepaald ogenblik uit deze metingen dat 

het zonlicht sterk genoeg is om schaduw te veroorzaken (>120 W/m² ingestraalde energie) en komt het 

tijdstip overeen met een hinderlijk slagschaduwmoment op de elektronische kalender, dan wordt de turbine 

automatisch stilgelegd zodra de maximum toegelaten slagschaduwduur overschreden wordt. Hiervoor hoeft 

geen operator in te grijpen. De turbine wordt pas opnieuw opgestart als de sterkte van het zonlicht voor een 

ingestelde duur onder de kritische grens daalt of als de kalender aangeeft dat zich onmogelijk nog hinderlijke 

slagschaduw kan voordoen. Dit systeem werd reeds op verscheidene plaatsen in Vlaanderen geïnstalleerd. 

Door toepassing van het slagschaduwdetectiesysteem met automatische stilstand module zal de 

slagschaduwduur beperkt worden tot een maximum van 8 uur effectieve slagschaduw per jaar en een 

maximum van dertig minuten effectieve slagschaduw per dag voor woningen en tot een maximum van 30 

uur effectieve slagschaduw per jaar en een maximum van dertig minuten effectieve slagschaduw per dag 

voor slagschaduwgevoelige objecten in industriegebied (uitz. woningen). 

4.5.8 Conclusies slagschaduwimpact 

Voor het project (de windturbines WT-L1, WT-L2 en WT-L3 afzonderlijk) kan besloten worden dat de 

toepasselijke VLAREM normen zonder meer gerespecteerd worden ter hoogte van: 

• Referentiepunt 3, woning ter hoogte van de Capuynestraat 24 

• Referentiepunt 6, woning ter hoogte van de straat Veldhoven 56 

• Referentiepunt 7, woning ter hoogte van de straat Herenthoutsesteenweg 241 

• Referentiepunt 8, woning ter hoogte van de straat Bergense Steenweg 76 

 

Rekening houdende met het cumulatieve effect van het project in het ontwikkelingsscenario 2 voldoen 

volgende zones zonder meer aan de toepasselijke VLAREM normen: 

• Referentiepunt 3, woning ter hoogte van de Capuynestraat 24 

• Referentiepunt 6, woning ter hoogte van de straat Veldhoven 56 

• Referentiepunt 8, Woning ter hoogte van de straat Bergense Steenweg 76 

 

In het cumulatief effect van het project en ontwikkelingsscenario 3 wordt in alle beoordelingspunten voldaan 

aan de toepasselijke VLAREM normen. 
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Voor alle andere beoordelingspunten kan er besloten worden dat de toepasselijke VLAREM normen 

steeds kunnen gerespecteerd worden door toepassing van het slagschaduwdetectiesysteem met 

automatische stilstand module. Hierdoor blijft eventuele hinder door slagschaduw beperkt tot een 

aanvaardbaar niveau. 

Het grootste deel van de slagschaduw in het gebied komt van de windturbines in het project (WT-L1, WT-L2 

en WT-L3). De mogelijke turbines in het ontwikkelingsscenario 1 vormen enkel voor referentiepunt 6 en 7 

voor verhoogde slagschaduw. Dit heeft voor referentiepunt 6 enkel een invloed op de verwachte uren 

schaduw per jaar. Maar de normen worden nog steeds gerespecteerd. Voor referentiepunt 7 zorgt het voor 

een overschrijding in het aantal uren per dag en in het aantal uren per jaar. Hier is enkel een overschrijding 

in het aantal uren per dag. 

Voor de meest nabijgelegen woningen en kantoren zullen, in nauw overleg met de potentieel gehinderde, de 

best geschikte milderende maatregelen geselecteerd en toegepast worden. Hiermee wordt de naleving van 

de toepasselijke normen gegarandeerd en wordt hinder tot een aanvaardbaar niveau beperkt. 

 

4.6 Natuur 

De volledige natuurstudie is terug te vinden in Bijlage 4: Natuurstudie9 

De impact op vleermuizen wordt als zeer gering (-1) beoordeeld.  

De windturbines worden ingeplant in een perceel waar geen waardevolle flora/vegetatie aanwezig is. Wel 

dienen voor de aanleg van de werfweg voor WT-L2 enkele bomen gerooid te worden. Mits het 

heraanplanten van deze bomen, wordt het effect op flora en vegetatie als gering negatief (-1) beoordeeld. 

De impact op broedvogels, trekvogels en pleisteraars wordt gering negatief (-1) beoordeeld. De meeste 

vogels die er voorkomen zijn zangvogels die zich onder de turbines zullen verplaatsen. De impact op de 

vogels die voorkomen ter hoogte van Nieuwenhoven en De Kluis wordt als gering negatief beoordeeld 

omwille van de afstand tot beide bosgebieden en de eerder geringe waarde van de percelen waar de 

turbines voorzien worden. Het is wel niet uitgesloten dat er een aanvaring optreedt met voornamelijk 

Buizerd, die momenteel wel voorkomt in de nabijheid van het projectgebied.  

De verwachte impact op vleermuizen, zijnde de eerder algemene soorten Laatvlieger en Gewone 

dwergvleermuis en de zeldzamere soort Bosvleermuis, wordt als negatief (-2) beoordeeld. Er kan namelijk 

verwacht worden dat bepaalde vleermuizensoorten kenmerkend voor kleinschalig (landbouw)gebied die 

voorkomen ter hoogte van Nieuwenhoven en De Kluis het projectgebied en haar onmiddellijke omgeving 

gebruiken als foerageer- en jachtgebied enerzijds en verbindingsgebied anderzijds. Het projectgebied en de 

percelen errond worden namelijk gekenmerkt door aanwezigheid van verschillende kleine bosjes en kleine 

landschapselementen (KLE’s), die aantrekkelijk zijn voor vleermuizen. Daarom wordt uit het 

voorzorgsprincipe voorgesteld om enkele milderende maatregelen te nemen om de impact op vleermuizen, 

meer in het bijzonder de impact op Bosvleermuis, Laatvlieger en Gewone dwergvleermuis, te minimaliseren. 

Mits rekening te houden met deze milderende maatregelen wordt de verwachte impact op vleermuizen als 

gering negatief  (-1) beoordeeld.  

De cumulatieve effecten met de windturbines in de omgeving worden als gering negatief (-1) beoordeeld. 

De turbines blijven de Noord-Zuid richting volgen langsheen de N80. 

De contactpersonen bij het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB Aves Antwerpen) zijn Jochem Moeylans 
en Sophie Longueville. De natuurtoets, hier toegevoegd als bijlage, werd geëvalueerd door het ANB. In het 
advies van ANB werd opgenomen dat: 
 

                                                      

9 In deze bijlage wordt nog gesproken over WT 01, WT02 en WT03, deze worden vervangen door WT-L1, 
WT-L2 en WT-L3 in deze lokalisatienota. 
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“De turbines WT-L1 en WT-L2 bevinden zich aan de westzijde van de industriezone en zijn gelegen 

binnen 50 m van een bosje of bosrand, dewelke aangeduid worden als vliegroute in het 

vleermuisonderzoek. Bijgevolg is de kans op aanvaring met gewonde dwergvleermuis, laatvlieger en 

rosse vleermuis niet uit te sluiten. Het Agentschap voor Natuur en Bos stelt dat het toepassen van 

een standaard stillegmodus voor WT-L1, WT-L2 als milderende maatregel zich opdringt. Op basis 

van deze stillegmodus worden de turbines stil gelegd bij de volgende parameters:  

- Periode van het jaar: 1 april tot 31 oktober  

- Periode van de nacht: zonsondergang tot zonsopgang  

- Windsnelheid op rotorhoogte: < 6 m/s, in najaarstrek < 7 m/s voor rosse vleermuis 

- Temperatuur op rotorhoogte: > 6°C  

- Neerslag: neerslagintensiteit < 5 mm/u. 

De milderende maatregel zoals hierboven vermeld zal toegepast worden. 
 

4.7 Landschap 

4.7.1 Inleiding 

Windturbines hebben een zekere visuele impact waardoor de beleving van de schaal en structuur van het 

landschap beïnvloed kan worden. De grootte en soort van deze impact verschillen naargelang de aard van 

het landschap waar ze worden ingeplant. De effecten van windturbines op (de beleving van) het landschap 

moeten mede daarom getoetst worden in de onderzoeken naar de milieueffecten. 

4.7.2 Beslissingsboom OE - criteria bij omgevingsvergunning voor 
stedenbouwkundige handeling 

Volgens het Onroerend erfgoeddecreet van 12 juli 2013 is de aanvrager van een omgevingsvergunning voor 

stedenbouwkundige handelingen of voor het verkavelen van gronden om in bepaalde gevallen een 

bekrachtigde archeologienota bij de vergunningsaanvraag te voegen. Of een aanvrager verplicht is een 

archeologienota toe te voegen aan de vergunningsaanvraag, is afhankelijk van de situatie. Voor 

omgevingsvergunningen voor stedenbouwkundige handelingen (artikel 5.4.1 van het 

Onroerenderfgoeddecreet) werden de criteria en drempels uit de regelgeving in een beslissingsboom 

samengevat. Deze beslissingsboom (met aanduiding van het gevolgde pad) werd bijgevoegd in bijlage 9. 

Een archeologienota is voor dit project niet vereist, gezien de aanvrager een natuurlijke persoon of 

privaatrechterlijke rechtspersoon is, de totale oppervlakte van de ingreep in de bodem minder dan 5000 m² 

beslaat, en de betrokken percelen volledig gelegen zijn buiten woongebied of recreatiegebied en buiten 

archeologische zones opgenomen in de vastgestelde inventaris van archeologische zones en buiten 

beschermde archeologische sites. 

4.7.3 Juridisch kader 

4.7.3.1 Beschermingen 

Het Onroerenderfgoeddecreet voorziet vier mogelijke beschermingsstatuten: een beschermd monument, een 

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

archeologische site. Binnen elk van deze statuten is het mogelijk om een overgangszone in te stellen. Zo’n 

zone ondersteunt de erfgoedwaarde van het beschermde goed.  

De windturbines zijn niet gelegen binnen een beschermde archeologische site, beschermd cultuurhistorisch 

landschap, beschermd dorps- of stadsgezicht of beschermd monument. 

In de ruimere omgeving van het projectgebied komen wel beschermde cultuurhistorische landschappen, 

beschermde stads- en dorpsgezichten en beschermde monumenten voor. Deze bevinden zich echter allemaal 

op ruime afstand van de geplande windturbines: 
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• Ter hoogte van Bouwel (ca. 1,3 km ten westen van WT-L1) bevindt zich het beschermde 

cultuurhistorische landschap Kasteeldomein Bouwelhof, waarbinnen de beschermde monumenten 

Kasteel Bouwelhof en Hoeve Bouwelhoef gelegen zijn. Aan de overkant van het Albertkanaal, 

ongeveer 1,3 km ten noorden van WT-L1, ligt het beschermde cultuurhistorische landschap ‘Britse 

basis’. Het beschermd cultuurhistorisch landschap ‘Interfluvium Kleine Nete en Aa met Graafweide’ 

sluit hierbij aan en ligt ongeveer 2 km ten noorden van WT-L1.   

• Het dichtstbijzijnde beschermde stads- en dorpsgezicht is de ‘Afspanning De Kroon met omgeving’, 

dat zich op ca. 1,6 km ten westen van het industriegebied bevindt. Op ca. 2,15 km ten zuidoosten van 

WT-L3 bevindt zich het beschermde stads- en dorpsgezicht van de omgeving van Windmolen 

Hogewegmolen. 

• Het dichtstbijzijnde beschermde monument is de Kapel van Langenheuvel, gelegen op ca. 1,3 km ten 

westen van WT-L1. Iets verder, ongeveer 1,6 km ten westen van WT-L1 ligt het beschermd erfgoed 

Afspanning de kroon. Zoals eerder al vermeld zijn ook de gebouwen van Kasteel Bouwelhof en Hoeve 

Bouwelhoef beschermde monumenten.  

• Er bevinden zich geen beschermde archeologische sites in de buurt van het projectgebied. 

 

Figuur 4-24 Overzicht van het beschermd erfgoed in de omgeving 

 

4.7.3.2 Vastgestelde inventarissen 

Naast beschermingen kan de overheid nog wetenschappelijke inventarissen geheel of gedeeltelijk vaststellen 

als vastgesteld onroerend erfgoed. Het gaat dan om een lijst met erfgoedobjecten die waardevol zijn, maar 

die niet beschermd zijn. Voor het projectgebied zijn volgende inventarissen relevant: 

• Ter hoogte van het Kwartier Ten Troon (29ste Bataljon Logistiek) bevindt zich het vastgestelde 

landschapsatlasrelict ‘Het samenvloeiingsgebied van de Kleine Nete en de Aa’ (1200 m – 1500 m ten 

noorden van de windturbines).   
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• De dichtstbijzijnde archeologische zone is de historische stadskern van Herentals. Deze bevindt zich 

op ca. 3,1 km ten noordoosten van het projectgebied. 

• Het Goorkasteel is het dichtstbijzijnde vastgesteld bouwkundig erfgoed. De rand van deze 

vastgestelde zone ligt ongeveer 350 m ten noorden van WT-L1. Ten westen van dit kasteel en 

ongeveer 750 m ten noorden van WT-L1 en WT-L2 ligt een hoevecomplex dat ook is vastgesteld als 

bouwkundig erfgoed. Kasteel Bouwelhof en een deel van de omgeving van het kasteel (ca. 1,3 km ten 

westen van WT-L1) zijn vastgesteld als bouwkundig erfgoed. Ook in de nabijheid van WT-L3 liggen 

enkele elementen die zijn vastgesteld als bouwkundig erfgoed. Ongeveer 1,4 km ten zuidwesten van 

WT-L3 situeren zich een langgestrekte hoeve en een Kempische schuur en ca. 1,7 km ten zuidoosten 

van deze turbine ligt een woonstalhuis dat vastgesteld is als bouwkundig erfgoed. Bovendien zijn in 

de ruimere omgeving van de geplande turbines in alle richtingen verschillende vastgestelde relicten 

van het type bouwkundig erfgoed aanwezig.  

• Er zijn geen vastgestelde historische tuinen en parken of vastgestelde houtige beplantingen met 

erfgoedwaarde aanwezig in de omgeving van het projectgebied. 

 

Figuur 4-25 Overzicht van de vastgestelde inventarissen in de omgeving 

 

4.7.3.3 Wetenschappelijke inventarissen 

• In het Goorhof en iets minder dan 1 km ten noordwesten van de windturbines, liggen enkele 

loopgraven. Ook ongeveer 750 m ten zuidwesten van WT-L1, ter hoogte van de Capuynestraat in 

Grobbendonk liggen enkele loopgraven. Al deze loopgraven zijn opgenomen in de wetenschappelijke 

inventaris van de landschapsatlas.  

• De kerkomgeving van Bouwel is als bouwkundig geheel opgenomen. 

• In de woonkernen in de ruimere omgeving van de windturbines zijn bovendien verschillende 

bouwkundige relicten opgenomen in de wetenschappelijke inventaris.  
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Figuur 4-26 Overzicht van de wetenschappelijke inventarissen in de omgeving 

 

4.7.3.4 Erfgoedlandschappen 

• In de ruime omgeving van het projectgebied zijn geen erfgoedlandschappen aanwezig. 

 

4.7.3.5 Unesco Werelderfgoed 

• Het stadhuis van Herentals, ongeveer 3,4 km ten noordoosten van WT-L3, is erkend als Unesco 

Werelderfgoed. Verder zijn er in de ruime omgeving van de geplande turbines geen Unesco 

Werelderfgoed-elementen terug te vinden.  

 

4.7.4 Omzendbrief RO/2014/02 – Landschapsatlas Vlaanderen 

Op 25 april 2014 werd de omzendbrief “RO/2014/02 Afwegingskader en randvoorwaarden voor de oprichting 

van windturbines” goedgekeurd door de Vlaamse Regering. De omzendbrief schept een kader voor de 

optimale inplanting van windturbines op basis van afwegingselementen en met in acht name van de vier pijlers 

waar de omzendbrief op steunt pijlers (duurzame ruimtelijke ontwikkeling, duurzaam energiegebruik, de 

voordelen van windenergie ten opzichte van andere energiebronnen en de economische meerwaarde van 

windenergie). Onderstaande tabel geeft de afwegingselementen en de toetsing van het project aan deze 

afwegingselementen samenvattend weer.  

Tabel 4-18. Toetsing van het project aan de afwegingselementen uit de Omzendbrief RO/2014/02 – Afwegingskader en 
randvoorwaarden voor de oprichting van windturbines. 

• Afwegingselementen uit Omzendbrief 
•  

• Toetsing 

Om landschappelijke redenen: aansluiting bij 

bestaande grootschalige infrastructuren zoals 

(zee)haventerreinen, sluizencomplexen, 

bundeling met lijninfrastructuren 

De geplande windturbines zijn gelegen in het industrieterrein 

Klein Gent. Er is aansluiting met de aanwezige 

lijninfrastructuur: de E313 die aan de industriezone grenst, 

de spoorbaan (75 m ten noorden van WT-L1), de 
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hoogspanningslijn (650 m ten zuiden van WT-L3 en 

ongeveer 1,3 km ten zuiden van WT-L1 en WT-L2) en, in de 

ruimere omgeving van de geplande turbines, het 

Albertkanaal. 

De aanwezigheid in het gebied van andere 

constructies die een belangrijke impact hebben 

op het landschap (bijvoorbeeld pylonen, 

torens, masten, bruggen, ...) en waarmee een 

bundeling van windturbines kan plaatsvinden 

Er is een bundeling met de E313, de spoorbaan (75 m N van 

WT-L1), de hoogspanningslijn (650m Z van WT-L3) en met 

de E313. 

De schaal van de landschapselementen die 

aanwezig zijn in het gebied (een verticaal 

dominerend landschapselement is beter 

integreerbaar in een landschap waar al 

grootschalige landschapselementen aanwezig 

zijn) 

De volgende verticale elementen zijn reeds aanwezig in de 

industriezone Klein Gent: hoogspanningsmasten, 

verlichtingspalen, industriegebouwen, … (zie visualisaties). 

De interferentie met de cultuurhistorische 

kenmerken van het gebied (lijnrelicten, 

puntrelicten, relictzones, ankerplaatsen, ...) 

zoals aangegeven in de landschapsatlas 

Geen impact (zie verder). 

De aanwezigheid van grootschalige 

lijninfrastructuren waarvan de herkenbaarheid 

in het landschap verhoogt door de oprichting 

van windturbines (autosnelwegen, 

waterwegen, spoorwegen, 

hoogspanningsleidingen,...) 

Aanwezigheid van de E313, de spoorbaan tussen Lier en 

Herentals, hoogspanningslijn (650 m Z van WT-L3). 

De aanduiding van de landschappelijke 

invloedszone van het windturbinepark 
De geplande windturbines liggen in een industriezone. 

Mogelijkheden om de structuren in het 

landschap te benadrukken en/of te versterken, 

om de vormkwaliteiten van het turbinepark in 

de omgeving te accentueren en nieuwe bakens 

te creëren 

N.v.t. in industriezone 

De inschatting van de visuele impact van het 

project, rekening houdend met de gewenste 

bebakening zoals gevraagd door het 

Directoraat-generaal Luchtvaart 

Zie visualisaties 

Waar mogelijk regelmatige, harmonische lijn- of 

rasteropstellingen. In industriegebieden is dat 

echter vaak niet mogelijk 

N.v.t. in industriezone 

 

De omzendbrief vermeldt bovendien dat bij de lokalisatienota een visualisatie van het geheel moet worden 

toegevoegd. Op die manier kunnen de effecten van het project op het landschap op voorhand in beeld gebracht 

worden, dit met oog op de besluitvorming.  

Naast de toetsing van de kwetsbaarheid van het gebied en de relatie met de schaal van het project vindt de 

afweging plaats van de site in relatie tot de omgevingskenmerken. Er moet rekening gehouden worden met 

zowel permanente als tijdelijke effecten. Tijdelijke effecten of effecten die niet continu aanwezig zijn, zijn 

afhankelijk van onder meer tijd (weersgesteldheid, seizoensverschillen) en locatie (het standpunt en de 

beweging van de waarnemer, de situering ten opzichte van de mogelijke verschillende achtergrond vanuit de 

verschillende gezichtspunten). 
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4.7.5 Visuele impact van de windturbines 

De inplanting van windturbines heeft in het algemeen een belangrijk visueel effect in de ruimere omgeving van 

de windturbines. Windturbines vormen door hun omvang en door hun gebundelde inplanting een 

beeldbepalende ruimtelijke structuur. De inplanting zal hierdoor effecten hebben naar de belevingswaarde van 

het landschap waarin de windturbines worden geplaatst. De zichtbaarheid van de windturbines zal echter sterk 

afhankelijk zijn van de openheid van het landschap. 

In het dicht bebouwde Vlaanderen met voornamelijk kleinschalige landschappen is de zichtbaarheid op 

windturbines op de meeste plaatsen beperkt tot enkele kilometers. Enkel in relatief open landschappen zijn de 

windturbines ook vanaf een grotere afstand waarneembaar. 

4.7.5.1 Ontwikkelingsscenario’s 

Zoals eerder al werd vermeld worden in deze lokalisatienota zowel het effect van het project als het effect 

van verschillende ontwikkelingsscenario’s beoordeeld. Hieronder wordt een kort overzicht gegeven van de 

verschillende scenario’s. 

- Ontwikkelingsscenario 1: Dit eerste scenario bestaat uit de geplande toestand. In dit scenario wordt 

gekeken naar het effect van de windturbines van het EDFL project op de bestaande windturbines. De 

drie turbines die hier dus in rekening worden gebracht zijn turbine WT-L1, turbine WT-L2 en turbine 

WT-L3. 

- Ontwikkelingsscenario 2: In dit scenario wordt het effect van het project beoordeeld ten opzichte 

van de oostelijke ontwikkeling van de turbines en de turbines van Eneco. De turbines die hier in 

rekening worden gebracht zijn, naast de geplande turbines, turbines WT-EA en WT-EB van Eneco, 

de drie turbines van Engie (WT-ELB1, WT-ELB2, WT-ELB3) en de twee EDFL turbines (WT-L4 EDFL 

en WT-L5 EDFL). 

- Ontwikkelingsscenario 3: Dit ontwikkelingsscenario omvat het geplande project, de turbines van 

Eneco (WT-E1, WT-E2, WT-EA) en de vijf turbines uit de oostelijke ontwikkeling (WT-L4 EDFL, WT-

L5 EDFL, WT-ELB1 Engie, WT-ELB2 Engie en WT-ELB3 Engie).  

- Ontwikkelingsscenario 4: Dit scenario is analoog aan scenario 3, maar dan zonder de oostelijke 

ontwikkeling. Hier wordt dus enkel rekening gehouden met de turbines uit het project en met de 

turbines van Eneco (WT-E1, WT-E2, WT-EA). Voor de beoordeling van de visuele impact van de 

turbine in deze verschillende ontwikkelingsscenario’s wordt verwezen naar Visualisaties, 4.7.5.3 

4.7.5.2 Bespreking geplande turbines  

Voor de turbines in het project (WT-L1, WT-L2 en WT-L3) is de maximale tiphoogte 147 meter.10 Voor WT-L1 

is de maximale rotordiameter 114 meter, voor WT-L2 is deze 110 meter en voor WT-L3 124 meter. De 

geplande turbines hebben een rotor met drie wieken en draaien bij een laag toerental waardoor ze als statiger 

en minder storend ervaren worden in vergelijking met snel draaiende turbines. De buitenkant van de turbines 

(mast, gondel en wieken) zal uitgevoerd worden in lichtgrijs, de standaardkleur. Door hun grootte kunnen de 

windturbines het omringende landschap beïnvloeden. Het als visueel hinderlijk ervaren van een windturbine 

is echter een subjectieve ervaring.  

Zoals eerder al werd vermeld zullen de windturbines worden ingeplant op het industrieterrein van Klein Gent. 

WT-L1, WT-L2 en WT-L3 situeren zich respectievelijk op bedrijfsterreinen van Soprema, Auria/IAC en Plastic 

Omnium. Al deze bedrijfsterreinen bevinden zich ten zuiden van de E313. Wat betreft het visuele aspect, 

sluiten de deze windturbines bij de aanwezige lijninfrastructuur van de E313, de hoogspanningslijn in het 

zuidelijk deel van het industriegebied en de spoorbaan tussen Lier en Herentals die langs de noordelijke grens 

van het industrieterrein passeert. Daarnaast zijn er ook de aanwezige verticale structuren waar de turbines bij 

aansluiten zoals de hoogspanningsmasten en de verlichtingspalen. Bovendien wordt de beeldwaarde van het 

landschap in deze zone sterk bepaald door het algemene karakter van de bestaande bebouwing die gelinkt is 

aan de bedrijven aanwezig op het terrein. 

                                                      

10 De maximale tiphoogte is een worst-case benadering aangezien de TAW-hoogte van 157 m van Skeyes 
overal zal gerespecteerd worden. De tiphoogte van WT-L1, WT-L2 en WT-L3 bedraagt respectievelijk 145,4 
m ; 144,8 m en 145,6 m. 
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Door de ruime afstand tussen de geplande windturbines en het dichtstbijzijnde beschermde cultuurhistorische 

landschap (ca. 1,3 km), het dichtstbijzijnde beschermde stads- en dorpsgezicht (ca. 1,6 km) en het 

dichtstbijzijnde beschermde monument (ca. 1,3 km) worden er geen directe effecten verwacht van de 

turbines op het beschermd erfgoed. De vastgestelde inventarissen liggen tevens op ruime afstand van de 

geplande turbines. Het meest nabije vastgesteld bouwkundig erfgoedelement is het Goorkasteel dat ongeveer 

350 m ten noorden van WT-L1 ligt, het enige vastgestelde landschapsatlasrelict (Het samenvloeiingsgebied 

van de Kleine Nete en de Aa) ligt ongeveer 1,2 km ten noorden van de turbines. Ook hier worden geen directe 

effecten van de turbines verwacht 

De windturbines kunnen wel een indirect effect hebben op erfgoedwaarden omdat ze vanuit bepaalde 

erfgoedwaarden mogelijks geheel of gedeeltelijk waarneembaar zullen zijn. De mate waarin indirecte effecten 

optreden is afhankelijk van zowel de landschapskenmerken als van de kenmerken van de erfgoedwaarden. 

Zo zullen bijvoorbeeld de bosrijke omgevingen van het Goorkasteel en van Kasteel Bouwelhoeve een 

filterende werking hebben op het uitzicht waardoor de indirecte impact beperkt blijft. Bovendien is het belangrijk 

om te vermelden dat de turbines in een industriezone zullen worden geplaatst en dus omringd zullen zijn door 

activiteiten gelinkt aan deze zone waardoor de impact van de landschappelijke inpassing verkleint. De indirecte 

effecten van de turbines worden verder uitgebreid kwalitatief beoordeeld aan de hand van visualisaties 

(zie4.7.5.3 Visualisaties). 

Grenzend aan de oostkant van de industriezone, aan de overkant van de Herenthoutseweg ligt een kleine 

woonkern. Ten noorden van het industrieterrein ligt Veldhoven, een woonwijk van Herentals. Deze wijk wordt 

in het zuiden begrensd door een verhoogde spoorbaan. Rond deze spoorweg ligt een groenbuffer waardoor 

de wijk als het ware wordt afgeschermd van industriezone Klein Gent. In de ruimere omgeving van het 

industrieterrein en de geplande turbines situeren zich ook enkele woonkernen. Ten westen van het plangebied, 

op ongeveer 1,5 km van WT-L1, ligt de woonkern van Bouwel, een deelgemeente van Grobbendonk. De 

woonkern van Herenthout ligt ongeveer 3 km ten zuiden van industrieterrein Klein Gent en het centrum van 

Herentals ligt aan de overkant van het Albertkanaal, ongeveer 3,5 km ten noorden van de industriezone. Vanuit 

bepaalde locaties in sommige van deze woonkernen zullen de turbines mogelijks zichtbaar worden in het 

landschap. Ook hier kan de indirecte impact op het landschap bepaald worden op basis van visualisaties.   

4.7.5.3 Visualisaties 

Om de visuele impact van de windturbines op de omgeving kwalitatief te beschrijven wordt gewerkt aan de 

hand van een simulatie van de turbines in Windplanner, een visualisatieprogramma voor de inplanting van 

windmolens. In deze simulatie wordt gestart van een generisch type windmolen omdat het exacte turbinetype 

voor dit project nog niet gekend is. Wel wordt rekening houden met de eigenschappen van WT-L1, WT-L2 en 

WT-L3 die al gekend zijn, zoals de maximale tiphoogte en de maximale rotordiameter. De turbines worden in 

het visualisatieprogramma geplaatst volgens de vooropgestelde inplanting. Binnen het programma kunnen 

dan verschillende visualisaties gemaakt worden van de referentiesituatie en de geplande situatie. Op basis 

hiervan kan dan het effect van de windturbines kwalitatief worden toegelicht. Ook de verschillende 

ontwikkelingsscenario’s, behalve ontwikkelingsscenario 2 en ontwikkelingsscenario 4, worden, zoals 

hierboven werd beschreven, meegenomen in Windplanner. Op die manier kan de eventueel cumulatieve 

impact van de turbines op het landschap kwalitatief bepaald worden.  

Onderstaande kaart geeft de locaties van de visualisaties weer. 
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Figuur 4-27. Aanduiding van de verschillende locaties waar in het kader van de impactanalyse visualisaties werden 
gemaakt 

 

4.7.5.3.1 Visuele impact van de geplande windturbines 

Locatie 1: Kasteel Bouwelhof 

Onderstaand beeld geeft de visualisatie weer ter hoogte van het beschermde monument Kasteel Bouwelhof. 

Deze visualisatie geeft zowel de bestaande toestand als de toestand na de uitvoering van het project weer. 

De geplande windturbines (WT-L1, WT-L2 en WT-L3) zijn hier niet te zien. Dit is enerzijds te wijten aan de 

afstand van dit beschermde monument tot de windturbines, dit monument ligt ca. 1,3 ten westen van WT-L1. 

Anderzijds zijn er de aanwezige groenstructuren die het zicht op de turbines filteren.  
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VISUALISATIE WINDPLANNER 1.1: KASTEEL BOUWELHOF, HET PARK, GROBBENDONK : BESTAAND ZICHT + ZICHT NA REALISATIE PROJECT 

 

Locatie 2: E313, ter hoogte van de omgeving rond het Goorkasteel  

De beelden hieronder werden gemaakt vanop de E313, ter hoogte van de omgeving rond het Goorkasteel, 

dat vastgesteld bouwkundig erfgoed is. Het eerste beeld hieronder toont de situatie in bestaande toestand. 

Het tweede beeld geeft een simulatie weer van het zicht na de realisatie van het project. Op dit beeld is duidelijk 

te zien dat de geplande turbines aansluiten bij de aanwezige lijninfrastructuur, hier de E313. Afhankelijk van 

de positie van de waarnemer zullen de turbines meer of minder zichtbaar worden, waardoor het ze het uitzicht 

meer of minder zullen beïnvloeden.  

 

  
VISUALISATIE WINDPLANNER 2.1: E313, TER HOOGTE VAN GOORKASTEEL : BESTAAND ZICHT  
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VISUALISATIE WINDPLANNER 2.2: E313, TER HOOGTE VAN GOORKASTEEL : ZICHT NA REALISATIE PROJECT 

 

Locatie 3: Plassendonk, Herentals 

Onderstaande beelden werden gemaakt ter hoogte van een open zicht in het landschap in de Plassendonk in 

Herentals. Het eerste beeld toont opnieuw het bestaande zicht. Het zicht na de realisatie van het project wordt 

weergegeven in het tweede beeld (visualisatie 3.2). De drie geplande windturbines verschijnen in de verte aan 

de horizon. Door de grote afstand tot de turbines en de manier waarop de turbines zullen worden ingeplant, is 

de impact op de belevingswaarde van het landschap hier verwaarloosbaar.  

 
VISUALISATIE WINDPLANNER 3.1: ACACIALAAN, HERENTALS : BESTAAND ZICHT  

WT-L1 

WT-L2 

WT-L3 
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VISUALISATIE WINDPLANNER 3.2: ACACIALAAN, HERENTALS : ZICHT NA REALISATIE PROJECT  

 

Locatie 4: Zelle, Herenthout 

Onderstaande beelden zijn gemaakt ten zuiden van industrieterrein Klein Gent. De bestaande situatie wordt 

getoond in het eerste beeld. Op dit beeld is te zien dat al enkele elementen van het industrieterrein, waaronder 

hoogspanningsmasten, zichtbaar zijn aan de horizon. De situatie na de uitvoering van het project wordt 

weergegeven in het tweede beeld (visualisatie 4.2). Op dit beeld is te zien dat de drie turbines verschijnen aan 

de horizon. De impact van het project blijft beperkt door de voldoende afstand tot de turbines en door de 

aanwezigheid van grotere groenstructuren die het zicht filteren.  
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VISUALISATIE WINDPLANNER 4.1: ZELLE, HERENTHOUT : BESTAAND ZICHT  

 
VISUALISATIE WINDPLANNER 4.2: ZELLE, HERENTHOUT : ZICHT NA REALISATIE PROJECT  

 

 

 

 

WT-L1 
WT-L2 

WT-L3 
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Locatie 5: Lange Eerselsstraat, Herentals 

Zoals eerder al werd vermeld, wordt de woonwijk Veldhoven (Herentals) als het ware afgeschermd van het 

industrieterrein Klein Gent door de groenstructuren langs de verhoogde spoorbaan. Op deze locatie zal het 

zicht niet veranderen na het uitvoeren van het project. Onderstaand beeld (visualisatie 5.1) toont dan ook 

zowel de bestaande situatie als het zicht na het uitvoeren van het project met turbines WT-L1, WT-L2 en WT-

L3. 

 
VISUALISATIE WINDPLANNER 5.1: E313, LANGE EERSELSSTRAAT, HERENTALS: BESTAAND ZICHT + ZICHT NA REALISATIE PROJECT  

Locatie 6: Rand van industriezone Klein Gent  

Het industrieterrein Klein Gent wordt momenteel al gekenmerkt door de aanwezigheid van 

hoogspanningsmasten en hoogspanningslijnen, verlichtingspalen en de bebouwing gelinkt aan de 

verschillende bedrijven. Dit zijn allemaal positieve aanknopingspunten voor windturbines. De huidige toestand 

wordt weergegeven in het eerste beeld hieronder (visualisatie 6.1). Het zicht na de realisatie van het project 

wordt weergegeven in het tweede beeld. WT-L1 (links) en WT-L3 (rechts) worden zichtbaar in het landschap 

(aangeduid met pijl), maar zijn niet dominant voor de beeldwaarde.  
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VISUALISATIE WINDPLANNER 6.1: RAND INDUSTRIEZONE KLEIN GENT,  MOERBROEK, HERENTHOUT: BESTAAND ZICHT 

 

 
VISUALISATIE WINDPLANNER 6.2: RAND INDUSTRIEZONE KLEIN GENT,  MOERBROEK, HERENTHOUT: ZICHT NA REALISATIE PROJECT 

 

Locatie 7: Vastgesteld bouwkundig erfgoed: Langgestrekte hoeve en Kempische schuur 

Onderstaande visualisatie (visualisatie 7.1) werd gemaakt ter hoogte van twee vastgestelde bouwkundige 

erfgoedelementen, namelijk een langgestrekte hoeve en een Kempische schuur. Voor deze locatie is het 

voldoende om één visualisatie te maken, omdat de geplande turbines (WT-L1, WT-L2 en WT-L3) na de 

realisatie van het project niet zichtbaar zullen zijn.  

WT-L1 

WT-L3 
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VISUALISATIE WINDPLANNER 7.1: LANGGESTREKTE HOEVE EN KEMPISCHE SCHUUR,  BERGENSE STEENWEG, HERENTHOUT: BESTAAND ZICHT + 

ZICHT NA REALISATIE PROJECT  

 

 

 

4.7.5.3.2 Visuele impact van de verschillende ontwikkelingsscenario’s 

Locatie 1: Kasteel Bouwelhof 

Net zoals de geplande toestand geen effect heeft op het zicht op deze locatie, zullen ook ontwikkelingsscenario 

3, ontwikkelingsscenario 5 en ontwikkelingsscenario 6 het landschap in deze omgeving niet veranderen. Zoals 

eerder al werd vermeld is dit enerzijds te wijten aan de afstand van dit beschermde monument tot de turbines 

en anderzijds aan de aanwezige bomen op de terreinen rond het kasteel die het zicht op de turbines blokkeren. 

Voor alle ontwikkelingsscenario’s kan dus dezelfde visualisatie gebruikt worden als de visualisatie die de 

bestaande toestand weergeeft.  
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VISUALISATIE WINDPLANNER 1.2: KASTEEL BOUWELHOF, HET PARK, GROBBENDONK : BESTAAND ZICHT + ZICHT NA ONTWIKKELINGSSCENARIO’S 

3, 5, EN 6 

Locatie 2: E313, ter hoogte van de omgeving rond het Goorkasteel  

Het eerste beeld hieronder toont de situatie na ontwikkelingsscenario 3 en de situatie na ontwikkelingsscenario 

5. Deze twee scenario’s geven op deze specifieke locatie hetzelfde resultaat: De vijf turbines van de oostelijke 

ontwikkeling van het gebied, namelijk turbines WT-L4 en WT-L5 (EDFL) en turbines WT-ELB1, WT-ELB2 en 

WT-ELB3 (Engie), worden in de verte zichtbaar aan de horizon (aangeduid met pijl). Afhankelijk van de afstand 

van de waarnemer tot deze turbines zullen ze meer of minder zichtbaar zijn. Zowel de Eneco-turbines uit 

ontwikkelingsscenario 3 (WT-EA en WT-EB) en de Eneco turbines uit ontwikkelingsscenario 5 (WT-E1, WT-

E2 en WT-EA) zijn vanaf deze locatie niet zichtbaar.  

Het uitzicht na het uitvoeren van ontwikkelingsscenario 6 wordt weergegeven in de tweede visualisatie 

hieronder (visualisatie 2.4). Aangezien de Eneco-turbines uit dit ontwikkelingsscenario (WT-E1, WT-E2 en 

WT-EA) niet zichtbaar zijn vanaf deze locatie, is het resultaat van dit ontwikkelingsscenario hetzelfde als het 

resultaat na de realisatie van het project.  
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VISUALISATIE WINDPLANNER 2.3: E313, TER HOOGTE VAN GOORKASTEEL : ZICHT NA ONTWIKKELINGSSCENARIO 3 + ZICHT NA 

ONTWIKKELINGSSCENARIO 5 

 

 
VISUALISATIE WINDPLANNER 2.4: E313, TER HOOGTE VAN GOORKASTEEL : ZICHT NA ONTWIKKELINGSSCENARIO 6 

 

 

 

WT-L3 

 

WT-L2 

 

WT-L1 

 

WT-L1 

 WT-L2 

 

WT-L3 
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Locatie 3: Plassendonk, Herentals 

Het eerste beeld hieronder (visualisatie 3.3) toont de situatie na ontwikkelingsscenario 3. In dit 

ontwikkelingsscenario worden, naast de geplande turbines, turbines WT-EB, WT-EA, WT-L4, WT-L5 en WT-

ELB1, WT-ELB2 en WT-ELB3 weergeven. Zoals te zien is op de visualisatie zorgt het derde 

ontwikkelingsscenario voor een sterke verandering van het landschap op deze locatie. Vooral de turbines uit 

de oostelijke ontwikkeling vallen op in het landschap. Turbines WT-EB en WT-EA (aangeduid met grote pijl 

links) zijn, net zoals de geplande turbines (aangeduid met kleine pijl rechts) minder opvallend aanwezig in het 

landschap. Dit omdat ze verder van deze locatie staan en omdat het zicht op deze turbines gefilterd wordt 

door de aanwezige vegetatie.  

De situatie na het uitvoeren van ontwikkelingsscenario 5 wordt getoond in visualisatie 3.4. Het effect van dit 

ontwikkelingsscenario is analoog aan dat van ontwikkelingsscenario 3. De Eneco-turbines (WT-E1, WT-E2 en 

WT-EA) zijn slechts zichtbaar in de verte (aangeduid met grote pijl links), terwijl de turbines uit het oostelijk 

ontwikkelingsscenario (WT-L4, WT-L5 en WT-ELB1, WT-ELB2 en WT-ELB3) bepalend zijn voor het 

landschapsbeeld.  

Ontwikkelingsscenario 6 geeft de cumulatieve impact weer van de geplande EDFL turbines (WT-L1, WT-L2, 

WT-L3) en de turbines uit het Eneco-project. Het resultaat van dit ontwikkelingsscenario wordt weergegeven 

in visualisatie 3.5. Zowel de Eneco-turbines (aangeduid met grote pijl links) als de EDFL-turbines (aangeduid 

met kleine pijl rechts) verschijnen in de verte aan de horizon. Doordat de turbines telkens ver van de locatie 

verwijderd staan en het zicht gefilterd wordt door de aanwezige bomen, is de impact van de turbines op het 

landschapsbeeld op deze locatie minimaal.  

 

 
VISUALISATIE WINDPLANNER 3.3: ACACIALAAN, HERENTALS : ZICHT NA ONTWIKKELINGSSCENARIO 3 

WT-EA  
WT-EB 

WT-ELB2 

WT-ELB1 

WT-L4 

WT-L5 

WT-ELB3 

WT-L1  
WT-L2 
WT-L3 
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VISUALISATIE WINDPLANNER 3.4: ACACIALAAN, HERENTALS : ZICHT NA ONTWIKKELINGSSCENARIO 5 

 

 
VISUALISATIE WINDPLANNER 3.5: ACACIALAAN, HERENTALS : ZICHT NA ONTWIKKELINGSSCENARIO 6 

Locatie 4: Zelle, Herenthout 

Het eerste beeld hieronder, visualisatie 4.3 is opnieuw gemaakt ten zuiden van het industrieterrein Klein Gent, 

maar dit keer voor ontwikkelingsscenario 3. Op dit beeld is te zien dat, naast de geplande turbines, ook WT-

EA en WT-EB zichtbaar worden aan de horizon (zie aanduiding pijltjes). De turbines van Engie en EDFL uit 

de oostelijke ontwikkelingszone zijn niet zichtbaar vanop deze locatie. De cumulatieve impact van de zichtbare 

turbines wordt ook in dit scenario beperkt door voldoende afstand tot de turbines en door de groenstructuren 

die het zicht filteren.  

WT-ELB2 

 

WT-EA  
WT-EB 

 

WT-ELB1 

 

WT-L4 

 

WT-L5 

 

WT-ELB3 

 

WT-EA  
WT-EB 

 
WT-L1  
WT-L2 
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WT-L1  
WT-L2 
WT-L3 
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Aangezien turbines WT-L4, WT-L5, WT-ELB1, WT-ELB2 en WT-ELB3 hier niet zichtbaar zijn, kunnen 

ontwikkelingsscenario 5 en ontwikkelingsscenario 6 voor deze locatie samen worden geanalyseerd. Het 

resultaat van de analyse van deze scenario’s in Windplanner wordt weergegeven in het tweede beeld 

hieronder, in visualisatie 4.4. Deze visualisatie toont dat de turbines uit het Eneco-project, net zoals de 

geplande EDFL-turbines, zichtbaar zijn aan de horizon. Opnieuw blijft de cumulatieve impact van deze 

ontwikkelingsscenario’s beperkt door de afstand van het zichtpunt tot de turbines en door de aanwezigheid 

van vegetatie die het zicht op de turbines belemmerd.  

 
VISUALISATIE WINDPLANNER 4.3: ZELLE, HERENTHOUT : ZICHT NA ONTWIKKELINGSSCENARIO 3 

 
VISUALISATIE WINDPLANNER 4.4: ZELLE, HERENTHOUT : ZICHT NA ONTWIKKELINGSSCENARIO 5 + ZICHT NA ONTWIKKELINGSSCENARIO 6 

 

WT-EA 

 

WT-EB 

 

WT-E1 

 
WT-E2 

 
WT-EA 
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Locatie 5: Lange Eerselsstraat, Herentals 

Zowel ontwikkelingsscenario 3, als ontwikkelingsscenario 5, als ontwikkelingsscenario 6 hebben geen 

cumulatieve invloed op het landschapsbeeld op deze locatie. Dit wordt getoond in  visualisatie 5.2. De 

filterende structuren in dit landschap, met name de verhoogde spoorweg en de aanwezige groenstructuren, 

zorgen er voor dat het beeld van het bestaand zicht hetzelfde zal zijn als het beeld van het zicht na de realisatie 

van het project en als het beeld van het zicht na de verschillende ontwikkelingsscenario’s.  

 
VISUALISATIE WINDPLANNER 5.2: E313, LANGE EERSELSSTRAAT, HERENTALS: BESTAAND ZICHT + ZICHT NA ONTWIKKELINGSSCENARIO’S 3, 5, 

EN 6 

Locatie 6: Rand van industriezone Klein Gent  

Visualisatie 6.3 toont het zicht aan de rand van industriezone Klein Gent in ontwikkelingsscenario 3. De 

turbines uit de oostelijke ontwikkeling zijn op deze locatie niet zichtbaar, maar turbines WT-EA en WT-EB 

worden wel duidelijk zichtbaar in het landschap (aangeduid met grote pijlen). Net zoals voor het geplande 

project geldt ook in deze situatie dat de verschillende industriële elementen die reeds aanwezig zijn, zoals 

hoogspanningsmasten en -lijnen, het landschap mee bepalen. De turbines die zichtbaar worden in 

ontwikkelingsscenario 3 zullen het landschap op deze locatie dus ook niet domineren.  

Aangezien de turbines van Engie (WT-ELB1, WT-ELB2, WT-ELB3) en EDFL (WT-L4, WT-L5) op deze locatie 

niet zichtbaar zijn, is één visualisatie voldoende om ontwikkelingsscenario 5 en ontwikkelingsscenario 6 weer 

te geven. Het cumulatieve effect van beide scenario’s wordt hier weergegeven in visualisatie 6.4. Op dit beeld 

is te zien dat de turbines uit het Eneco-project duidelijk zichtbaar worden in het landschap (aangeduid met 

grote pijlen). Analoog als in ontwikkelingsscenario 3 springt vooral turbine WT-EA in het oog. Doordat het 

landschap hier echter al gekenmerkt wordt door hoogspanningsmasten, hoogspanningslijnen, 

verlichtingspalen en andere elementen gelinkt aan de industrie op het terrein zullen de turbines uit 

ontwikkelingsscenario’s 5 en 6 niet dominant zijn voor het landschapsbeeld.  
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VISUALISATIE WINDPLANNER 6.3: RAND INDUSTRIEZONE KLEIN GENT,  MOERBROEK, HERENTHOUT: ZICHT NA ONTWIKKELINGSSCENARIO 3 

 

 
VISUALISATIE WINDPLANNER 6.4: RAND INDUSTRIEZONE KLEIN GENT,  MOERBROEK, HERENTHOUT: ZICHT NA ONTWIKKELINGSSCENARIO 5 + 

ZICHT NA ONTWIKKELINGSSCENARIO 6 

Locatie 7: Vastgesteld bouwkundig erfgoed: Langgestrekte hoeve en Kempische schuur 

Onderstaand beeld (visualisatie 7.2) toont de situatie na ontwikkelingsscenario 3. De turbines uit de oostelijke 

ontwikkeling zullen op deze locatie niet zichtbaar zijn, maar de turbines van het Eneco-project wel (zie 

aanduiding met pijlen).  

WT-L3 

 

WT-L1 

 

WT-E1 

 

WT-E2 

 

WT-L1 

 

WT-EA 

 

WT-L3 

 

WT-EA 

 WT-EB 
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Aangezien de meest oostelijk gelegen turbines van Engie en EDFL (respectievelijk turbines WT-ELB1, WT-

ELB2, WT-ELB3 en turbines WT-L4, WT-L5) op deze locatie niet zichtbaar zijn, kunnen ontwikkelingsscenario 

5 en ontwikkelingsscenario 6 met behulp van één visualisatie geanalyseerd worden. Het resultaat van het 

plaatsen van de turbines uit deze scenario’s in Windplanner wordt weergegeven in visualisatie 7.3. Zoals op 

dit beeld wordt getoond, wordt in deze scenario’s enkel turbine WT-EA zichtbaar in de verte. 

 
VISUALISATIE WINDPLANNER 7.2: LANGGESTREKTE HOEVE EN KEMPISCHE SCHUUR,  BERGENSE STEENWEG, HERENTHOUT: ZICHT NA 

ONTWIKKELINGSSCENARIO 3 

 
VISUALISATIE WINDPLANNER 7.3: LANGGESTREKTE HOEVE EN KEMPISCHE SCHUUR,  BERGENSE STEENWEG, HERENTHOUT: ZICHT NA 

ONTWIKKELINGSSCENARIO 5 + ZICHT NA ONTWIKKELINGSSCENARIO 6. 

 

WT-EA 

 

WT-EB 

 

WT-EA 
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4.7.6 Conclusies landschapsimpact 

De windturbines worden geplaatst in de bestaande industriezone Klein Gent in Grobbendonk en Herentals. 

Dit industrieterrein wordt gekenmerkt door ruimtebepalende lijninfrastructuur (hoogspanningslijnen, E313, 

spoorbaan tussen Lier en Herentals), verticale elementen (verlichtingspalen, hoogspanningsmasten) en de 

gebouwen gelinkt aan de industriële activiteiten. De toevoeging van windturbines WT-L1, WT-L2 en WT-L3 

zal dus weinig of geen schaalverkleinend effect hebben op het landschap van deze industriezone.  

Met het oog op een zo hoog mogelijk rendement worden de turbines zo groot mogelijk gebouwd. De maximale 

tiphoogte voor alle turbines in dit project is 147 meter11. In de omzendbrief RO/2014/02 wordt de voorkeur 

gegeven aan turbines van gelijke hoogte binnen eenzelfde groep, ter bevordering van een visueel 

samenhangend totaalbeeld. Aangezien de hoogte ten opzichte van het maaiveld voor deze locaties niet overal 

gelijk is, zal dit in beperkte mate afwijken. Het maximale hoogteverschil tussen deze turbines zal 0,8 meter 

bedragen. 

WT-L1 heeft een rotordiameter van max.114m (n.a.v. nabijheid spoor), WT-L2 heeft een diameter van max. 

110m (n.a.v. nabijheid autosnelweg) en WT-L3 heeft een diameter van max. 124m. Alle turbines zullen wel 

een gelijke maximale tiphoogte van 147m hebben. Uit de visualisaties blijkt bovendien dat het verschil in 

rotordiameter visueel nagenoeg niet waarneembaar is en bijgevolg niet voor een wijziging in de visuele 

perceptie zal zorgen. 

De inplanting van de windturbines voldoet aan het bundelingsprincipe. De turbines zullen worden ingeplant 

binnen de bestaande industriezone en langs de E313.   

Door de ruime afstand van de geplande windturbines tot de beschermingen, het vastgestelde landschapsrelict 

(ankerplaats) en het vastgesteld bouwkundig erfgoed wordt er geen directe impact verwacht op de 

erfgoedwaarde van de beschermde cultuurhistorische landschappen, beschermde stads- en dorpsgezichten, 

beschermde monumenten en vastgestelde ankerplaats. 

Het indirecte effect van turbines is terug te leiden naar het feit dat de windturbines vanuit enkele waardevolle 

landschappelijke- of erfgoedelementen zichtbaar zullen worden in het landschap. Dit indirect effect blijft in 

deze situatie echter beperkt door de afstand van de turbines tot het beschermd erfgoed en door de aard van 

de omgeving rond de beschermde erfgoedwaarden. Zo zullen bijvoorbeeld de aanwezige groenstructuren rond 

Kasteel Bouwelhoeve en het Goorkasteel zorgen voor het filteren van het zicht waardoor de windturbines niet 

of slechts beperkt zichtbaar zullen zijn.  

In de woongebieden worden de turbines sporadisch zichtbaar. De indirecte effecten hier zullen afhankelijk zijn 

verschillende factoren. Onder meer de oriëntatie van de tuinen en de afstand tot de windturbines zullen een 

rol spelen. Ook de aanwezigheid van filterende elementen zoals grote groenstructuren of andere bebouwing 

zal mee de indirecte impact van de turbines bepalen. Zo wordt het zicht in woonwijk Veldhoven afgeschermd 

door de verhoogde spoorbaan met groenbuffer en blijft ook de indirecte impact ter hoogte van Herenthout 

beperkt door de afstand tot de turbines en de aanwezige groenstructuren.  

De geplande turbines en de turbines van het Eneco-project (turbines WT-E1, WT-E2, WT-EA en turbine WT-

EB) zijn alle gepland in industriezone Klein Gent, wat betekent dat ze relatief gebundeld staan met de geplande 

EDFL-turbines (WT-L1, WT-L2 en WT-L3). Als deze turbines worden geplaatst, bijvoorbeeld volgens 

ontwikkelingsscenario 2 of ontwikkelingsscenario 4, zal de cumulatieve impact van al deze turbines dan ook 

het meest duidelijk zijn in deze industriezone zelf. Dit wordt onder meer geïllustreerd door de visualisatie van 

ontwikkelingsscenario’s 3, 5, en 6 op locatie 6. 

De turbines uit de oostelijke ontwikkeling (WT-L4, WT-L5, WT-ELB1, WT-ELB2 en WT-ELB3) worden 

gebundeld langs de E313, wat een visueel samenhangend beeld bevordert. Zoals de visualisaties van de 

verschillende ontwikkelingsscenario’s tonen blijft in het projectgebied zelf de cumulatieve impact van de 

geplande turbines en deze oostelijke turbines beperkt. Als een ontwikkelingsscenario met deze turbines 

(ontwikkelingsscenario 2 of ontwikkelingsscenario 3) wordt uitgevoerd, zal het sommige uitzichten in het 

                                                      

11 De maximale tiphoogte is een worst-case benadering aangezien de TAW-hoogte van 157 m van Skeyes 
overal zal gerespecteerd worden. 
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landschap domineren, waardoor de impact van de geplande turbines (WT-L1, WT-L2 en WT-L3) beperkter zal 

worden. Dit wordt onder meer geïllustreerd door de visualisaties die gemaakt werden voor locatie 3. 

Wegens de gepaste ligging in het industriegebied, de aanwezigheid van ruimtebepalende 

lijninfrastructuur, de bundeling langs de E313 en de ruime afstanden tot de beschermde en 

geïnventariseerde erfgoedwaarden, kan geconcludeerd worden dat de inplanting als landschappelijk 

aanvaardbaar beschouwd kan worden. 

4.8 Veiligheid 

De evaluatie van de externe risico’s van de geplande windturbine werd bestudeerd in de veiligheidsstudie 

(versie 1.0 door M-tech dd. januari 2017 door erkend VR-deskundige Dhr. F. Van den Schoor), te vinden in 

Bijlage 5: Veiligheidsstudie. 

De risicoanalyse uitgewerkt in de veiligheidsstudie stelt zich tot doel het risico van het geplande 

windturbineproject op de omgeving te bepalen en te evalueren. De risicoanalyse omvat enkel het externe 

mensrisico. Ook wordt enkel het veiligheidsrisico onderzocht. 

Het externe mensrisico verbonden aan een windturbine is tweeledig. Enerzijds zijn er de directe risico’s, m.n. 

de risico’s die het gevolg zijn van de impact van onderdelen van de windturbine op personen in de 

omgeving. Anderzijds zijn aan de inplanting van een windturbine ook indirecte risico’s verbonden. De impact 

van een turbineonderdeel in de omgeving hoeft namelijk niet rechtstreeks een persoon te treffen om een 

risico in te houden voor deze persoon. De impact op een secundaire installatie (met gevaarlijke stoffen) kan 

aanleiding geven tot een secundair ongeval waardoor mogelijk slachtoffers vallen in de omgeving. De 

indirecte risico’s verbonden aan een windturbine zijn afhankelijk van de secundaire installaties die in de 

omgeving aanwezig zijn. 

op het industrieterrein Klein Gent op het grondgebied van Grobbendonk en Herentals. 

Deze veiligheidsstudie bestudeert de externe risico’s die uitgaan van de windturbines zelf (directe risico’s) en 

de indirecte risico’s ten gevolge van installaties met gevaarlijke stoffen die in de omgeving van de geplande 

windturbines aanwezig zijn. 

Uit deze studie wordt besloten dat de inplanting van de windturbines op de voorgestelde locatie en rekening 

houdend met de gestelde randvoorwaarden heden voldoet aan de criteria die in het kader van de externe 

veiligheid voor windturbines in Vlaanderen worden gehanteerd. 

Er werd een bijkomende veiligheidsstudie opgemaakt om een mogelijk groepsrisico van de turbines te 

bepalen. De conclusie van deze studie is dat op het vlak van externe veiligheid geen (significante) 

cumulatieve effecten te verwachten zijn voor de twee turbines windturbines van Eneco, de drie windturbines 

van EDF Luminus en de twee reeds vergunde, maar nog niet gebouwde windturbines van Eneco. De 

veiligheidsstudie ‘Eneco Herentals februari 2019 versie 1.0 addendum met figuren’ wordt opgeladen onder 

bijlage 5, veiligheidsstudie. 

De veiligheidsstudie is opgenomen in bijlage 5. 

4.9 Luchtverkeer en telecommunicatie 

4.9.1 Telecommunicatie en radar 

4.9.1.1 Straalverbindingen radio en mobiele telefoon 

Het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) verleent rechten voor de uitbating van 

zendmasten voor radio en mobiele telefonie. Het BIPT adviseert over de mogelijke interferenties van de 

windturbines met straalverbindingen. 

4.9.2 Luchtverkeer 

4.9.2.1 Directoraat Generaal Luchtvaart (DGLV) 

Het Directoraat Generaal Luchtvaart (DGLV) - Directie Luchtruim en Luchthavens (onder FOD Mobiliteit en 

Vervoer) geeft gecoördineerde adviezen over de inplanting van windturbines. Zowel de verantwoordelijke 
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diensten voor burgerluchtvaart (Skeyes) als de militaire bevoegde diensten (Defensie), worden vanuit het 

Directoraat-Generaal Luchtvaart (DGLV) om advies gevraagd. 

Het  DGLV geeft een gecoördineerd advies dat bestaat uit: 

1. Advies van Skeyes (publieke luchtvaart en radar) 

2. Advies van Defensie (militaire luchtvaart en radar) 

3. Advies van DGLV zelf (private luchtvaart) 

In juni 2006 verscheen de circulaire CIR-GDF 03 “Circulaire Bebakening hindernissen”. Deze circulaire 

bepaalt de wijze waarop het DGLV adviezen verstrekt betreffende bouwaanvragen van constructies die 

hinderlijk kunnen zijn voor de luchtvaart. 

Of er om advies moet worden verzocht bij het aanvragen van een omgevingsvergunning voor constructies 

die omwille van hun hoogte een invloed kunnen hebben op de luchtvaart, werd een luchtvaartadvieskaart 

opgesteld. Figuur 4-28 geeft de situering van de geplande windturbines weer op deze kaart. Indien de 

constructie de maximale hoogte zoals aangeduid op de kaart overschrijdt, dient verder advies bij het DGLV 

te worden aangevraagd. 

Aangezien vanaf een hoogte van 60m in elk geval advies moet worden aangevraagd en de windturbines een 

tiphoogte hebben van 147 m, is het gecoördineerd advies van het DGLV noodzakelijk. 

 
Figuur 4-28 Aanduiding van WT-L1, WT-L2 en WT-L3 op de luchtvaartadvieskaart Vlaanderen (bron: geopunt.be) 

 

Het gecombineerd advies van de DGLV is reeds aangevraagd door EDFL.  

4.9.2.2 Skeyes 

Skeyes heeft een uitgebreide werkmethode voor het behandelen van aanvragen van windturbines. Deze 

methode moet er voor zorgen dat alle belangrijke aspecten in rekening worden gebracht, namelijk: 

• mogelijke impact op de technische installaties (navigatie, communicatie en radar) 

• mogelijke impact op de vluchtprocedures gebruikt in het luchtruim 

• mogelijke impact op de luchtverkeersleiding. 

 

De criteria werden op vereenvoudigde wijze vertaald naar de Wind Turbine Consultation Map. Op deze kaart 

worden alle criteria visueel weergegeven met behulp van zones. Deze kaart werd opgesteld voor 

windturbines met een minimum tiphoogte van 145 m en een maximum van 200 m. Voor grotere turbines, 

alsook voor windparken vanaf 20 turbines (incl. reeds gebouwde en/of vergunde) of vanaf 10 turbines 



 

Onze referentie: BE01160006300133 - Datum: 17 april 2019 

  

 

BOUW VAN 3 WINDTURBINES TE GROBBENDONK EN 

HERENTALS 

105 van 133 

afhankelijk van de geografische locatie, zal steeds een ad-hoc assessment nodig zijn en kan deze kaart dus 

niet als basis dienen. 

De Windturbine Consultation Map wordt weergegeven in Figuur 4-29. Volgens de bijhorende legende van 

deze kaart bevindt het projectgebied zich binnen een oranje zone. Hiertoe dient een meer uitgebreide studie 

uitgevoerd te worden. De omlijning van de oranje zone geeft verder weer welke apparatuur of operaties 

beschermd dienen te worden. Voor zover visueel mogelijk, wordt weergegeven waar verschillende restricties 

elkaar overlappen. Voor het projectgebied gelden volgende omlijningen: 

• Lichtblauwe omlijning (WT-L1, WT-L2 en WT-L3): MSA, Minimum Sectoring Altitude 

• Donkerblauwe omlijning (WT-L1, WT-L2 en WT-L3): binnen bescherming van de CTR inclusief een 

buffer van 1,5 NM. 

• Groene omlijning (WT-L2 en WT-L3): bescherming van DVOR/RDF (Navaids) 

• Oranje zone: In deze zone is steeds een impact op de door Skeyes gebruikte installaties en/of operaties. 

Hiertoe dient een meer uitgebreide studie uitgevoerd te worden. 

Er wordt rekening gehouden met een maximale tiphoogte van 157 m TAW. 

Bijgevolg zal een meer gedetailleerde studie bij Skeyes moeten worden uitgevoerd. 
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Figuur 4-29 Wind Turbine Consultation Map van Skeyes, met aanduiding van het projectgebied (versie 19/06/2017, https://www.skeyes.be/nl/diensten/urbanisme/faq-wind-turbine-

consultation-map/  

https://www.skeyes.be/nl/diensten/urbanisme/faq-wind-turbine-consultation-map/
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Figuur 4-30 Legende bij Wind Turbine Consultation Map
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4.9.2.3 Militaire luchtvaart 

Het bureau Geomatica van Defensie heeft een kaart opgesteld met de voornaamste luchtbeperkingen voor 

het inplanten van windturbines en andere obstakels, het ‘General Chart for Obstacle Evaluation’ (Figuur 

4-31). Deze kaart wordt door Defensie gebruikt om adviezen te verlenen in de vergunningsprocedure. 

De kaart maakt een onderscheid tussen: 

• Rode zones waar geen enkel obstakel van de hoogte van een klassieke windmolen kan toegelaten 

worden. Het gaat hierbij om de invloedzones van 15km rondom de radars en heel lage hoogte 

vluchtzones. 

• Oranje zones waarin de maximale toegestane hoogte van de obstakels wordt beperkt tot 122m. Het gaat 

hierbij om actieve CTR zones (controlezones rond de actieve vliegvelden). 

• Gele zones waarin hindernissen hoger dan 122m worden toegelaten, mits een bebakening categorie C. 

Het gaat hierbij om lage hoogte vluchtzones. 

• Groene zones waarin de hoogte kan beperkt worden, maar in het algemeen op een minder strenge 

manier dan in de CTR zones. Dit zijn de zogenaamde PAN-OPS zones. 

 

Uit deze kaart (Figuur 4-31) blijkt dat het projectgebied zich op de grens bevindt tussen een zone waar 

hindernissen hoger dan 122m worden toegelaten mits bebakening volgens categorie C en een witte zone, 

waar geen specifieke restricties gelden. 
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Figuur 4-31 'General chart for Obstacle evaluation': defensive kaart voor aanduiding zone’s m.b.t. aanvragen voor windturbines (Februari 2013).

Projectgebied 

EDFL Grobbendonk 
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4.9.2.4 Bebakening 

De circulaire CIR-GDF 03 “Circulaire Bebakening hindernissen” (verschenen juni 2006) bepaalt de wijze 

waarop het DGLV adviezen verstrekt betreffende bouwaanvragen van constructies die hinderlijk kunnen zijn 

voor de luchtvaart. Ze gaat uit van een indeling van het Belgisch grondgebied in verschillende categorieën. 

Voor elke categorie zijn er verschillende voorschriften van toepassing voor de objecten, onder andere met 

betrekking tot maximale bouwhoogte en bebakening van de objecten binnen dit gebied. De mogelijke 

interferentie van voorliggend project met de burger- en de militaire luchtvaart werd nagegaan. 

De 3 windturbines zijn gelegen in categorie C zone (zie paragraaf 4.8.2.3, Militaire luchtvaart). De 

draaicircels van WT-L2 en WT-L3 ligt eveneens op minder dan 130m afstand van de as van de E313. 

Bijgevolg van deze turbines naast categorie C ook onder categorie B. De Categorie B betreft de 

bescherming van “visuele routes” boven autosnelwegen.  De breedte van de zone bedraagt 130m naar 

buiten toe gemeten vanuit beide assen waarmee de rijvakken van de autosnelweg werden ontworpen. 

De windturbines hebben een maximale tiphoogte van 147 m. 

Overeenkomstig de circulaire CIR-GDF 03 dienen de windturbines (“Windturbine met hoogte tussen de 

100m en de 150m boven terrein of water”) voorzien te worden van kleur- of lichtbebakening, en dit zowel 

overdag als ’s nachts. Voor lichtbebakening op de windturbines die enkel in categorie C gelegen zijn (WT-

L1) kan een afzonderlijke schakeling voorzien worden. Op die manier kan de bebakening, gebruik makend 

van het schakelsysteem, geactiveerd worden door Defensie, wanneer militaire oefeningen op lage hoogte in 

het gebied doorgaan of wanneer het door omstandigheden noodzakelijk is. Aangezien de windturbines WT-

L2 en WT-L3 ook in categorie B zijn gelegen, dient de lichtbebakening op deze turbines permanent 

geactiveerd te worden.  

Overeenkomstig hoofdstuk 7 van de circulaire, kan zich bij windturbines een mogelijke keuze van 

signalisatie zich aandienen. In dat geval: 

“Indien overeenkomstig dit hoofdstuk verschillende wijzen van signalisatie mogelijk zijn, kan de aanvrager  

de voor hem meest geschikte signalisatie kiezen in onderling overleg met het DGLV12”. 

De verschillende vormen van bebakening die van toepassing zijn op het project worden hieronder 

weergegeven.  

Gebieden binnen Categorie A en B (WT-L2 en WT-L3) 

Signalisatie bij dag(Figuur 4-32)  

Windturbine met hoogte van meer dan 150m boven terrein of water  

• Kleurbebakening met rood –wit –rode  kleurbanden op de wieken.  

• Rode kleurband op de gondel  

• Rode band op de mast  

• Binnenste rode  kleurband op de wieken en kleurband op de gondel mogen vervallen bij het gebruik van 

• obstakellichten medium intensiteit type A (20.000 cd flitsend wit licht). 

• Signalisatie bij nacht (Figuur 4-33) 

• Windturbine met hoogte van meer dan 150m boven terrein of water  

• W-rood lichten ofwel obstakellichten medium intensiteit type B (2000 cd rood flitslicht);  

• Ofwel verlichting aan de uiteinden van de wieken  en obstakellichten lage intensiteit type A (10 cd rood 

vast 

• licht) op de gondel. 

• Steeds obstakellichten lage intensiteit type A (10 cd rood vast licht) op 40m hoogte op de mast. 

                                                      

12 Letterlijk uit de Circulaire Bebakening Hindernissen, 2006. 
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Figuur 4-32: Signalisatie categorie A en B, overdag - overgenomen uit Circulaire bebakening Hindernissen 

 

 
Figuur 4-33: Signalisatie categorie A en B, ‘s nachts - overgenomen uit Circulaire bebakening Hindernissen 

 

 

 

Gebieden binnen Categorie C (WT-L1, WT-L2 en WT-L3) 

De bebakeningsvoorschriften van circulaire CIR_GDF 03  voor categorie C worden geïllustreerd in Figuur 

4-34 (overdag) en Figuur 4-35 (’s nachts).Signalisatie bij dag  Windturbine met hoogte van meer dan 150m 

boven terrein of water   

• Kleurbebakening metrood - wit - rode kleurbanden op de wieken. 
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• Rode band op de gondel  

• Rode band op de mast  

• Met uitzondering van de buitenste rode band op de wieken en de rode band op de mast mag de andere 

kleurbebakening vervallen bij het gebruik van obstakellichten medium intensiteit type A  (20.000 cd 

flitsend wit licht).  

• Deze lichten moeten permanent ingeschakeld blijven 

 

Signalisatie bij nacht  

• Windturbine met hoogte van meer dan 150m boven terrein of water  

• W-rood lichten ofwel obstakellichten medium intensiteit type B (2000 cd rood flitslicht);  

• Ofwel verlichting aan de uiteinden van de wieken  en obstakellichten lage intensiteit type A (10 cd rood 

vast licht) op de gondel.  

• Steeds obstakellichten lage intensiteit type A (10 cd rood vast licht) op 40m hoogte op de mast.  

• Deze lichten moeten bij nacht permanent ingeschakeld blijven. 

 

 
Figuur 4-34: Bebakening van windturbines volgens categorie C, tijdens de dag. 
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Figuur 4-35: Bebakening van windturbines volgens categorie C, tijdens de nacht 

 

4.9.3 Conclusies luchtverkeer en telecommunicatie 

De windturbines WT-L1, WT-L2 en WT-L3 zijn gelegen binnen een zone met specifieke militaire restricties 

(categorie C) volgens de “general chart for obstacle evaluation” (GCFOE, 01 febr. 2013). Volgens deze 

circulaire zijn ze de turbines WT-L2 en WT-L3 ook gelegen in een zone categorie B, op minder dan 130 m 

van de as van de N31. Binnen deze zones dient een dag- en nachtbebakening voorzien overeenkomstig de 

‘Circulaire GDF-03 bebakening van hindernissen’. 

 

4.10 Ruimtegebruik 

Het definitieve ruimtebeslag van de windturbine wordt geschat op ca. 400 m² (ca. 20 m² x 20 m²). Aangezien 

deze turbines gelegen zijn in industriegebied is er voor WT-L1 en WT-L2 reeds een groot stuk verhard, 

bijgevolg zal het definitieve ruimtebeslag kleiner zijn dan 400 m². 

De funderingssokkel bevindt zich op het niveau van het maaiveld – het type en de diepte van de fundering is 

afhankelijk van de plaatselijke bodemgesteldheid en zal door middel van bodemsonderingen worden 

bepaald. 

Zowel tijdens de operationele als tijdens de constructiefase moet de locatie van de windturbine vlot 

bereikbaar zijn. Voor de turbines dienen geen nieuwe toegangswegen aangelegd te worden. Voor WT-L1 zal 

het werfverkeer via de straat Bouwelven verlopen. Deze zelfde weg zal gebruikt worden voor het plaatsen 

van WT-L2. Voor WT-L3 zal de Grensstraat als toegangsweg dienen. 

Aangezien de zone waar WT-L1 wordt geplaatst reeds verhard is, moet hier geen bijkomende verharding 

voorzien worden. Voor WT-L2 daarentegen zal de verharding geplaatst worden op het braakliggend terrein 

naast het bedrijf Auria solutions. Hier zal het grootste deel van de onverharde zone moeten verhard worden 

voor de constructie van de turbine. Dit zal gebeuren aan de hand van waterdoorlatende verharding. Na de 

constructie zal er nog steeds een zone blijven in deze waterdoorlatende verharding. Het gaat hier om een 

zone van ca. 25 meter x 60 meter. Voor WT-L3 is de locatie van de turbine reeds verhard, maar er zal een 

klein deel extra worden verhard dat zal dienen als kraanplatform en als permanent werkplatform. Het gaat 

over een oppervlakte van ca. 14 meter x 30 meter. Ook hier wordt er gekozen voor een waterdoorlatende 

verharding. De waterdoorlatende verharding bestaat meestal uit steenslag van ca. 70 cm met voldoende 

draagkracht. 
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De constructiezone wordt zo ingericht dat de noodzakelijke verharde oppervlakte tot een minimum beperkt 

blijft. Op deze wijze wordt het rooien van gewassen en bomen en de oppervlakte van de noodzakelijke 

verharding tot een minimum beperkt. Er treedt beperkte verstoring op in het effectief bodemgebruik. 

De tracering van de leidingen zal worden ontwikkeld in het kader van de bestaande trajecten van 

nutsvoorzieningen en openbare wegenistrajecten. Er zal bij voorkeur getracht worden de leidingen te 

verzamelen langsheen de toegangswegen of andere bestaande infrastructuur.  

In Bijlage 7: Fotoreeks opbouw windturbine  is een fotoreportage opgenomen van de constructie van een 

windturbine in de gemeente Lanaken. Dit fotografisch verslag geeft een chronologisch beeld van de 

verschillende stappen van fundering tot uiteindelijke plaatsing van de rotor op de turbinekast 

(http://www.windturbinesite.be/lanaken.html). 

Hieronder in Figuur 4-37, Figuur 4-38 en Figuur 4-39 worden de inplantingsplannen weergegeven (legende 

wordt weergegeven in Figuur 4-36). Voor de opmaak van de plannensets hebben we contact gehad met 

Stijn Mariën (Deskundige Ruimtelijke Ordening van de provincie Antwerpen). In de plannensets opgeladen in 

het omgevingsloket is er in samenspraak met dhr Mariën gekozen om geen terreinprofielen op te laden 

aangezien deze geen extra waarde hebben ten opzichte van de snedes. Er is bewust gekozen om de drie 

turbines op drie afzonderlijke inplantingsplannen weer te geven om ervoor te zorgen dat we steeds een 

overzichtelijke weergave hebben. Er wordt ook een overzichtplan opgeladen om aan te duiden waar de sites 

zich bevinden ten opzichte van elkaar. 

 

 

Figuur 4-36 Legende bij inplantingsplannen

http://www.windturbinesite.be/lanaken.html
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Figuur 4-37 Inplantingsplan WT-L1 
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Figuur 4-38 Inplantingsplan WT-L2 
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Figuur 4-39 Inplantingsplan WT-L3 
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4.11 Infrastructuur 

4.11.1 Openbare wegen 

Onderstaande Tabel 4-19 geeft de loodrechte afstanden van elk van de windturbines weer tot de 

dichtstgelegen openbare wegen. 

Tabel 4-19 Verhouding van WT-L1, WT-L2 en WT-L3 tov de openbare weg 

 

Er is voor geen enkele turbine overdraai waar te nemen ten opzichte van openbare wegen. Voor WT-L1 en 

WT-L3 is hier geen helemaal geen sprake van. WT-L2 is het dichtst gelegen tegen openbare weg, namelijk 

de Koning Boudewijnsnelweg. Hiervoor is advies aangevraagd aan het AWV (Agentschap Wegen en 

Verkeer). Op basis van dit advies is de inplanting en de grootte van de turbine aangepast zodat hier geen 

sprake is van overdraai.  

4.11.2 Spoorwegen 

Ten noordwesten van het bedrijventerrein Klein-Gent loopt een spoorlijn tussen de stations van Wolfstee en 

Bouwel. In het advies van infrabel is volgende Tabel 4-20 opgenomen: 

 
Tabel 4-20 Advies verleend door Infrabel 

Afstand tot de vrije 
rand van de voet van 
de windturbine 

meer dan de totale 
hoogte van de 
constructie 

minder dan de totale 
hoogte van de 
constructie en meer 
dan de halve 
rotordiameter, met een 
minimum van 30 m 

minder dan de halve 
rotordiameter, met een 
minimum van 30 m 

advies (indien vereist:) gunstig gunstig, mits attest ongunstig 

 

WT-L1 en WT-L2 zijn het dichtst gelegen tegen deze spoorweg. De afstand van turbine 2 tot de spoorlijn is 

ca. 92m. De afstand tussen WT-L1 en de spoorlijn is 73m. Deze vallen beiden in de categorie “minder dan 

de totale hoogte van de constructie en meer dan de halve rotordiameter, met een minimum van 30 m “. 

In het advies van Infrabel is het volgende opgenomen: 

Voor windturbines welke zich in de strook bevinden tussen de valhoogte en de halve rotordiameter (met een 

minimum van 30 m) van de vrije rand, kan een gunstig advies afgeleverd worden na ontvangst van een 

attest van een erkend studiebureel op het vlak van stabiliteitsberekening, waarin wordt gesteld dat het 

ontwerp van de turbine is gebeurd volgens de geldende normen. Een eventuele rekennota welke ter nazicht 

wordt meegestuurd zal niet worden nagezien. 

In de veiligheidsstudie werd het risico op de spoorlijn bekeken en werd geconcludeerd dat de inplanting van 

de turbines op de voorgestelde locaties en rekening houdend met de gestelde randvoorwaarden heden 

voldoet aan de criteria die in het kader van de externe veiligheid voor windturbines in Vlaanderen worden 

gehanteerd. 

Windturbine Dichtste openbare weg Loodrechte afstand. 

WT-L1 Bouweleven 171 m 

WT-L2 
Koning Boudewijnsnelweg 

Bouweleven 

70 m 

105 m 

WT-L3 
Grensstraat 

Koning Boudewijnsnelweg 

75 m 

83 m 
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4.11.3 Hoogspanning 

Ten zuiden van het industriegebied Klein Gent loopt een 75 kV-hoogspanningslijn. Deze bevindt zich op ca. 

1,3 km van de windturbines WT-L1/WT-L2 en op ca. 660m van WT-L3.  

De minimale onderlinge afstand tussen de windturbine en de installaties van Elia wordt vastgelegd op 3,5x 

rotordiameter. Binnen deze afstand zal Elia steeds een advies formuleren afhankelijk van de overige 

factoren, buiten deze afstand zal Elia steeds een positief advies verlenen (Figuur 4-40). Er bevinden zich 

geen GIS- of AIS-posten in de ruime omgeving. 

Hiervoor is advies aangevraagd aan Elia. Dit advies is voor alle windturbines gunstig. 

 

 
Figuur 4-40 Schema procedure advies windturbines in nabijheid van HS lijnen (bron: Advies door Elia bij het oprichten 

van windturbines in de nabijheid van hoogspanningsinstallaties_versie 20140618) 
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5 CONCLUSIE 

Deze lokalisatienota bevat een analyse van de effecten op mens, milieu, landschap en natuur als gevolg van 

de inplanting van drie windturbines, waarvan twee op het grondgebied van Grobbendonk en één op het 

grondgebied van Herentals. Het nominaal vermogen van deze turbines is 3,8 MW.  

De turbines worden ingeplant op het industrieterrein Klein Gent in Grobbendonk en Herentals. Dit 

industrieterrein is gevestigd langsheen de E313. 

Er wordt geopteerd voor een turbine op een buismast. De voornaamste technische kenmerken van het 

voorgestelde turbinetype worden samengevat in onderstaande Tabel 5-1.  

Tabel 5-1 Technische kenmerken WT-L1, WT-L2 en WT-L3 

Parameter Maximale waarden van de turbinespecificaties 

 WT-L1 WT-L2 WT-L3 

nominaal vermogen (MW) 3,8 3,8 3,8 

Bronvermogen (dB(A)) 106,1 105,1 107 

rotordiameter (m) 114 110 124 

tiphoogte (m) 147 147 147 

De gemiddelde jaarlijkse bruto energieproductie van de windturbines zal ongeveer 20,52 GWh/jaar 

bedragen, voor een geïnstalleerd vermogen van 3 x 3,8 MW. Dit is voldoende om te voorzien in het 

elektriciteitsverbruik van zo’n 5863 huishoudens. 

De windturbine wordt opgesteld in een zone die voldoet aan alle voorschriften met betrekking tot ruimtelijke 

ordening (decreten, uitvoeringsbesluiten en omzendbrieven). 

De geluidstudie werd uitgevoerd werd uitgevoerd door SGS (door erkend deskundige ‘geluid en trillingen’ 

Bert De Winter) conform de VLAREM-methodologie. 

In de studie van SGS werd er besloten dat in alle beoordelingspunten de dagrichtwaarden voor alle 

scenario’s gerespecteerd worden.  

Er kan besloten worden dat de toepasselijke VLAREM normen voor voorliggend project in de 

verschillende ontwikkelingsscenario’s steeds kunnen gerespecteerd worden door toepassing van 

een reductie mode tijdens de avond en de nacht. Hierdoor blijft eventuele hinder door turbinegeluid 

beperkt tot een aanvaardbaar niveau. 

De slagschaduwimpact wordt in een deel van de beoordelingspunten zowel in de projectsituatie als in de 

cumulatieve situatie tot een aanvaardbaar niveau gehouden. Voor alle andere beoordelingspunten kan er 

besloten worden dat de toepasselijke VLAREM normen steeds kunnen gerespecteerd worden door 

toepassing van het slagschaduwdetectiesysteem met automatische stilstand module. Hierdoor blijft 

eventuele hinder door slagschaduw beperkt tot een aanvaardbaar niveau. 

Voor de meest nabijgelegen woningen en kantoren zullen, in nauw overleg met de potentieel gehinderde, de 

best geschikte milderende maatregelen geselecteerd en toegepast worden. Hiermee wordt de naleving van 

de toepasselijke normen gegarandeerd en wordt hinder tot een aanvaardbaar niveau beperkt. 

De natuurstudie werd opgesteld door Wouter Rommens, consultant milieu – expert geluid in ondersteuning 

van ir. Pieterjan Dhont. De conclusie van de natuurstudie is de volgende: 

Het effect op flora en vegetatie wordt aanzien als gering negatief (-1). De impact op broedvogels, 

trekvogels en pleisteraars wordt gering negatief (-1). De verwachte impact op vleermuizen, zijnde de 

eerder algemene soorten Laatvlieger en Gewone dwergvleermuis en de zeldzamere soort Bosvleermuis, 

word als negatief (-2) beoordeeld. Mits rekening te houden met deze milderende maatregelen wordt de 
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verwachte impact op vleermuizen als gering negatief (-1) beoordeeld. De cumulatieve effecten met de 

windturbines in de omgeving worden als gering negatief (-1) beoordeeld. 

De landschapsanalyse werd opgesteld door Bart Antheunis, expert landschap in ondersteuning van ir. 

Ottelien Claeys. Hieruit kunnen we concluderen dat wegens de gepaste ligging in het industriegebied, de 

aanwezigheid van ruimtebepalende lijninfrastructuur, de bundeling langs de E313 en de ruime afstanden tot 

de beschermde en geïnventariseerde erfgoedwaarden de inplanting als landschappelijk aanvaardbaar 

beschouwd kan worden. 

Uit de veiligheidsstudie - uitgevoerd door M-Tech (door erkend VR-deskundige Dhr. F. Van den Schoor) kan 

geconcludeerd worden dat de inplanting van de windturbines op de voorgestelde locatie en rekening 

houdend met de gestelde randvoorwaarden heden voldoet aan de criteria die in het kader van de externe 

veiligheid voor windturbines in Vlaanderen worden gehanteerd. Bijkomend werd het mogelijks groepsrisico 

onderzocht, hieruit werd geconcludeerd dat op het vlak van externe veiligheid geen (significante) 

cumulatieve effecten te verwachten zijn. 

Voor het aspect luchtverkeer kunnen we concluderen dat de windturbines WT-L1, WT-L2 en WT-L3 zijn 

gelegen binnen een zone met specifieke militaire restricties (categorie C) volgens de “general chart for 

obstacle evaluation” (GCFOE, 01 febr. 2013). Volgens deze circulaire zijn ze de turbines WT-L2 en WT-L3 

ook gelegen in een zone categorie B, op minder dan 130 m van de as van de N31. Binnen deze zones dient 

een dag- en nachtbebakening voorzien overeenkomstig de ‘Circulaire GDF-03 bebakening van 

hindernissen’. 

De windturbine blijft overal op voldoende afstand van de huidige openbare infrastructuur zoals 

(autosnel)wegen en hoogspanningslijnen. De inplanting van WT-L2 is op basis van het advies van AWV op 

een correcte afstand ingeplant. Betreffende spoorwegen is er voldoende afstand gehouden tussen de locatie 

van de turbine en de spoorlijnen. 

De oprichting en exploitatie van de geplande windturbines wordt beschouwd als een activiteit die voorkomt 

op lijst van bijlage III bij het project-MER besluit. In voorliggende lokalisatienota werd uitgebreid getoetst aan 

de relevante selectiecriteria. Rekening houdend met de concrete kenmerken van het project, de concrete 

plaatselijke omstandigheden en de concrete kenmerken van de potentiële effecten kan er besloten worden 

dat er geen aanzienlijke milieueffecten zullen optreden. Voor voorliggende vergunningsaanvraag moet 

bijgevolg geen milieueffectenrapport worden opgemaakt. Het volstaat om een project-MER screening 

(PrMS) uit te voeren. 

Alle elementen van een project-MER screening zijn in voorliggend document aanwezig en bijgevolg kan 

deze lokalisatie gebruikt worden als PrMS in het verdere vergunningstraject. 
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6 BIJLAGEN 
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BIJLAGE 1: KAARTENBUNDEL 

Kaart 1 Inplanting van de windturbines op de orthofoto 

Kaart 2 Inplanting van de windturbines op het gewestplan 

Kaart 3 Inplanting van de windturbines op het stratenplan 

Kaart 4 Aanwezigheid van hoogspanningslijnen in de omgeving van de geplande turbines 

Kaart 5 Aanwezigheid van Sevesobedrijven in de omgeving van de geplande turbines 

Kaart 6 Bodemkaart ter hoogte van de geplande turbines 

Kaart 7 Overzicht van de bodemonderzoeken in de omgeving van de geplande turbines  

Kaart 8 Aanduiding van de waterlopen in de omgeving van de geplande turbines 

Kaart 9 Aanduiding van beschermd erfgoed in de omgeving van de geplande turbines 

Kaart 10 Skeyes windturbine map met aanduiding van de geplande turbines 

Kaart 11 Kaart militaire luchtvaart met aanduiding van de geplande turbines 

Kaart 12 Aanduiding van de beoordelingspunten voor slagschaduw en de geplande turbines 

Kaart 13 Aanduiding gebouwen in de omgeving van de geplande turbines 
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BIJLAGE 2: GELUIDSTUDIE 
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BIJLAGE 3: SLAGSCHADUWSTUDIE 
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BIJLAGE 4: NATUURSTUDIE 
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BIJLAGE 5: VEILIGHEIDSSTUDIE 
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BIJLAGE 6: PREADVIEZEN 
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BIJLAGE 7: FOTOREEKS OPBOUW WINDTURBINE 
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BIJLAGE 8: LIJST PROVINCIALE PROJECTEN 
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BIJLAGE 9: BESLISSINGSBOOM ONROEREND 
ERFGOEDDECREET 
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