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SAMENVATTING 

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

de plaatsing van een windturbinepark van 2 windturbines met een nominaal vermogen van 2,3 

MW elk, gelegen in de gemeente Zandhoven (Viersel), langs en ten noorden van het Albertkanaal. 

 

De voornaamste technische kenmerken van de voorgestelde turbines worden samengevat in 

Tabel 1.  

 

Tabel 1: Algemene technische kenmerken van de windturbines  

 

              Kenmerk   
 

Nominaal vermogen    2.3 MW  

Rotordiameter     82 m  

Ashoogte     98,4 m  

Tiphoogte     139,4  

Nominaal toerental    18 tpm  

Maximaal brongeluid (*)   102 dB(A)  

 

(*) Maximaal brongeluid bij een windsnelheid van 8m/s  

 

De projectsite is gelegen naast de bedrijfssite van de firma Eurobeton en sluit aan op het 

Albertkanaal. Op die manier voldoet ze aan het ruimtelijk principe van gedeconcentreerde 

bundeling.  

 

Door het concentreren van activiteiten (plaatsen van windturbines nabij een geïndustrialiseerde 

omgeving) wordt de verdere versnippering tegengegaan en wordt ook de druk op het 

buitengebied vermeden.  

 

De windturbines worden opgesteld in een zone die voldoet aan alle voorschriften met betrekking 

tot ruimtelijke ordening (decreten, uitvoeringsbesluiten en omzendbrieven). Bovendien sluit de 

inplanting van de turbines aan bij de aanwezige lijninfrastructuren (met name het Albertkanaal, 

en de autosnelweg E313 die hier ruim 460 m ten zuiden van de voorziene inplantingen parallel 

loopt met het Albertkanaal).  

 

De voorgestelde opstelling van de turbines is voorzien in een zone die in het Gewestplan deels 

aangeduid is als gebied voor milieubelastende industrieën, en deels als agrarisch gebied, waarin 

weinig woningen voorkomen. De afstand tot de dichtstbij gelegen woning in woongebied (met 

landelijk karakter) bedraagt 295 m (WT01). Dit woongebied bevindt zich ten zuiden van de 

inplantingen, aan de overzijde van het Albertkanaal. 
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In deze lokalisatienota wordt rekening gehouden met de sectorale milieuvoorwaarden voor 

windturbines (het wijzigingsbesluit van titel I en titel II van het VLAREM)  zoals die door de 

Vlaamse Regering definitief werden goedgekeurd op 23 december 2011, en gepubliceerd in het 

Belgisch Staatsblad op 21 maart 2012. Deze voorwaarden hebben betrekking op geluid, 

slagschaduw en veiligheid en zullen in huidig document steeds als referentiekader worden 

toegepast. 

 

De geluidstudie die werd uitgevoerd toont aan dat de milieukwaliteitsnormen voor alle woningen 

worden gerespecteerd.  

 

De slagschaduwstudie die voor dit project werd uitgevoerd, wijst uit dat er slechts een beperkte 

impact zal zijn voor de nabijgelegen gebouwen. Het aantal uren slagschaduw blijft bij bijna alle 

(vreemde) woningen en bedrijfsgebouwen (ruim) onder de 8-urenrichtlijn, zelfs zonder verdere 

ingrepen.  

Voor slechts enkele woningen en bedrijfsgebouwen zullen remediërende maatregelen moeten 

genomen worden. Het project voldoet hiermee aan de normen zoals vooropgesteld in de 

beslissing van Vlaamse Regering.  

 

De projectzone ligt niet binnen een CTR-zone, en er zijn volgens de beschikbare informatie geen 

belangrijke radars of straalpaden nabij. Ook recreatieve of kleinere luchthavens zijn op voldoende 

afstand gelegen.  

 

De windturbines blijven overal op voldoende afstand van openbare wegen en spoorwegen. De 

afstand tot de meest naburige hoogspanningslijnen bedraagt meer dan 3,5 maal de 

rotordiameter. Vanuit Elia wordt dus geen bezwaar verwacht tegen de plaatsing van de turbines.  

 

De windturbines zullen gecertificeerd zijn volgens de geldende IEC-normering of gelijkwaardig. 

Het windturbineproject werd getoetst aan de veiligheidsvoorwaarden opgesteld door SGS en 

voldoet aan alle voorwaarden zowel voor directe als indirecte risico’s.  

 

Het onderhavige windturbineproject dient niet aan een project-MER onderworpen te worden.  

Aan de voorwaarde voor het opmaken van een project-M.E.R.-screeningsnota werd voldaan door 

het beantwoorden van de vragen in het onderdeel 5 van de ‘Aanvraag van een omgevingsvergun-

ning voor stedenbouwkundige handelingen of de exploitatie van een ingedeelde inrichting of 

activiteit’. 

 

De gemiddelde jaarlijkse bruto energieproductie van de 2 geplande turbines wordt voorlopig 

geraamd op 8,5 GWh/jaar. Om een idee te krijgen van de hoeveelheid opgewekte stroom kan 

men stellen dat 8,5 GWh/j voldoende is om zo’n  2.430 huishoudens te voorzien in hun 

elektriciteitsverbruik.  

 

Om een beeld te krijgen van de ligging van het windpark werden visualisaties gemaakt. Deze 

werden in de bijlagen 10 en 11 toegevoegd.  
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INLEIDING 

 

1.1  INLEIDING  

 

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

de installatie van een windturbinepark van twee windturbines met een maximaal vermogen van 

2,3 MW elk, gelegen in de gemeente Zandhoven (Viersel), langs en ten noorden van het 

Albertkanaal.  

 

Het voorliggende project bestaat uit twee windturbines die aansluiten bij zowel lijninfrastructuren 

(het Albertkanaal en de zuidelijker gelegen autosnelweg E313) als bij industriezone waarnaast ze 

gelegen zijn. De opstelling van de turbines houdt voldoende afstand van vreemde woningen en de 

voorschriften van de omzendbrief RO/2014/02  worden voldaan. Bovendien worden in deze 

lokalisatienota de voorziene inplantingen eveneens getoetst aan de nieuwe sectorale 

milieuvoorwaarden voor windturbines inzake geluid, slagschaduw en veiligheid, zoals die door de 

Vlaamse Regering werden opgenomen in de zogenaamde Vlarem-trein. 

 

Deze nota volgt de structuur van de ministeriële omzendbrief RO/2014/02 betreffende de 

inplanting van windturbines in Vlaanderen en mag gehanteerd worden als begeleidende nota bij 

de aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning.  

 

Al de elementen aangehaald in het sjabloon van VWEA voor de lokalisatienota worden 

aangehaald en besproken in dit document.  

 

1.2  IDENTITEIT VAN DE INDIENER  

 

Naam:   W-Kracht NV  

Statuut:  Naamloze Vennootschap  

Adres:   Kerkstraat 1, B-8210 Zedelgem (Loppem)  

Telefoon:  +32 478 51 61 44 en +32 477 530 667  

E-mail:   info@w-kracht.be 
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2. BELEID HERNIEUWBARE ENERGIE IN EU, BELGIË EN VLAANDEREN 

 

Het energiebeleid in de Europese Unie is gericht op het verzekeren van de voorzieningsveiligheid, 

op het versterken van de competitiviteit, en op het verhogen van de duurzaamheid van de 

energievoorziening.  

 

De EU gaf concreet gestalte aan dit beleid door middel van een groene stroomrichtlijn in 2001 

met indicatieve doelstellingen per lidstaat (6% van het bruto binnenlands verbruik voor België), en 

een richtlijn ter promotie van biobrandstoffen in 2003.  

 

De Europese Raad van 8 maart 2007 engageerde zich verder tot een reductie van 20% van de 

broeikasgasemissies tegen 2020, respectievelijk 30 % indien een internationaal akkoord tot stand 

komt. Meer specifiek werd een bindende doelstelling ingevoerd van 20% hernieuwbare energie 

tegen 2020, vergeleken met het huidige niveau van 6,5%. Op 23 januari 2008 stelde de Europese 

Commissie zijn ontwerprichtlijn voor, met individuele doelstellingen voor hernieuwbare energie 

per lidstaat. Voor België bestaat deze bindende doelstelling erin dat het aandeel hernieuwbare 

energie in het finale energieverbruik in 2020 gelijk moet zijn aan 13%.  

 

De Belgische federale wet met betrekking tot de organisatie van de elektriciteitsmarkt van 29 april 

1999 biedt een kader om elektriciteit uit hernieuwbare bronnen een plaats te garanderen in de 

geliberaliseerde elektriciteitsmarkt, in het bijzonder voor offshore wind. De regionale decreten ter 

zake voeren marktmechanismen in ter promotie van groene stroomproductie door middel van 

quota, certificaten en boeteclausules. De Vlaamse overheid voerde een jaarlijks quotum groene 

stroom in voor de elektriciteitsleveranciers groeiend naar 20% in 2020. Windenergie is zonder 

meer onmisbaar om deze ambitieuze doelstellingen te bereiken.  

 

De uitdaging om voldoende locaties te vinden voor windturbines bestaat in het goed overwegen, 

en in het inpassen ervan in de bestaande of toekomstige bestemmingsplannen. Een grondige 

analyse van de visuele, akoestische en andere mogelijke impact op de omgeving is essentieel, 

tezamen met overleg en betrokkenheid van de lokale bevolking om een groot draagvlak te 

garanderen voor nieuwe projecten.  

 

Dit project kadert tevens in doelstellingen vooropgesteld in het Burgemeestersconvenant om 

tegen 2020 de 20% CO2-reductiedoelstelling van de EU minstens te behalen of zelfs te 

overtreffen. Dit engagement werd door de gemeente Zandhoven ondertekend. 

 

Het voorliggende initiatief past dan ook perfect in deze voornemens en zal Zandhoven bij uitstek 

profileren als C02-neutrale gemeente. 
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3. GEBRUIKTE REFERENTIEDOCUMENTEN 

 

3.1  DE OMZENDBRIEF RO/2014/02  

 

In 2014 werd de nieuwe omzendbrief RO/2014/02 ‘Afwegingskader en randvoorwaarden voor de 

oprichting van windturbines’ [1] goedgekeurd. Deze vervangt de vorige omzendbrieven 

EME/2000.01 en EME/2006.01-RO/2006/02 [2] die dateren van respectievelijk 2000 en 2006.  

 

Het document moet beschouwd worden als een afwegingskader voor de beoordeling van 

(omgevingsvergunnings-) aanvragen en is aldus interpreteerbaar. De kerngedachte blijft echter 

het minimaliseren van de bijkomende druk op het leefmilieu en andere sectoren.  

 

De omzendbrief schept het 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 daarbij op de volgende belangrijke pijlers : 

- een duurzame ruimtelijke ontwikkeling,  

- een duurzaam energiegebruik,  

- de voordelen van windenergie ten opzichte van andere energiebronnen, 

- de economische meerwaarde van windenergie. 

 

3.1.1. Duurzaam ruimtegebruik 

 

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.  

 

Het ruimtelijk principe van gedeconcentreerde bundeling uit het Ruimtelijk Structuurplan 

Vlaanderen wordt algemeen voor de inplanting van windturbines verfijnd in het principe van de 

plaatsdeling (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. Een verspreide inplanting van verschillende individuele 

turbines is niet aangewezen.  
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Bij de ruimtelijke ingreep wordt ernaar gestreefd bijkomende negatieve, storende visuele 

vervuiling of impact op een gebied of locatie zoveel mogelijk te vermijden of te minimaliseren. 

In bepaalde omstandigheden kan echter een nieuw landschapsbeeld geschapen worden, dat een 

meerwaarde oplevert en de positieve effecten benadrukt. Meest opvallend is de verticale 

verschijningsvorm met tegenwoordig een eerder technologische en zelfs design uitstraling in het 

open landschap. Als windturbineparken echter niet weloverwogen worden opgericht, ontstaat er 

een sterke verstoring van het landschap en de omgeving. 

 

3.1.2. Duurzame energieproductie 

 

Duurzame ontwikkeling streeft naar het bevredigen van de huidige behoeften, zonder die van de 

toekomst in het gedrang te brengen. Een van de belangrijkste instrumenten om tot een duurzame 

ontwikkeling op wereldschaal te komen is de aanwending van hernieuwbare energiebronnen 

zoals windenergie, waardoor de uitstoot van broeikasgassen en andere schadelijke emissies 

vermindert. In het kader van de internationale afspraken, namelijk het Klimaatverdrag van de 

Verenigde Naties in mei 1992 en de VN-conferentie in het Japanse Kyoto in december 1997,  heeft 

België, en Vlaanderen in het bijzonder, specifieke doelstellingen voor broeikasgasemissiereducties 

vooropgesteld. 

 

De VN-Klimaattop van Parijs in 2015 zal in de annalen van het internationaal klimaatbeleid 

ongetwijfeld beschreven worden als een historisch keerpunt : 4 jaar na het mandaat van Durban 

en 6 jaar na de klimaattop van Kopenhagen (2009) raakten liefst 195 landen het in Parijs eens 

over een ambitieus, bindend en billijk mondiaal klimaatakkoord. 

 

Dit ‘Akkoord van Parijs’ mag gerust als ambitieus beschouwd worden en legt een goede basis voor 

het internationale en nationale beleid voor de komende decennia. De doelstelling is immers om : 

 de temperatuurstijging ruim onder 2°C (t.o.v. de pre-industriële periode) te houden en 

zelfs om na te streven om deze temperatuurstijging te beperken tot 1,5°C 

 het verhogen van de capaciteit van landen om zich aan te passen aan klimaatopwarming 

(adaptatie) en het genereren van klimaatweerbaarheid 

 de transitie te maken naar een koolstofarme maatschappij 

 klimaatfinanciering consistent te maken met de transitie naar deze koolstofarme- en 

klimaatweerbare ontwikkeling  

Belangrijk is dat het akkoord voor de implementatie uitgaat van een geactualiseerde toepassing 

van de principes van billijkheid (Equity) en ‘gemeenschappelijke maar gedifferentieerde 

verantwoordelijkheden en respectievelijke capaciteiten’ (Common but Differentiated 

Responsibilities and Respective Capabilities). 

 

De oprichting van windturbines sluit ook aan bij de doelstellingen van de Europese richtlijn en van 

de Vlaamse Regering inzake de uitbouw van hernieuwbare energiebronnen in Vlaanderen. De 

Europese Richtlijn 2009/28/EG ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare 

bronnen (23 april 2009) verplicht België om tegen 2020 een aandeel van 13% hernieuwbare 

energie in het binnenlands energieverbruik te bereiken, en legt voor de jaren 2010-2020 een 
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groeipad vast. Het Energiedecreet stelt voor het deel groene stroom, als doelstelling voorop om 

tegen 2020, 20,5% van de certificaatplichtige elektriciteitsleveringen uit hernieuwbare 

energiebronnen te halen. Windenergie kan een belangrijke bijdrage leveren aan deze 

certificatendoelstelling en aan de productiedoelstelling van 11.564 GWh bruto 

groenestroomproductie tegen 2020. Het potentieel voor windenergie op land wordt voor 

Vlaanderen geraamd op een grootteorde van 1000 MW tegen 2020, met een energieproductie 

van ongeveer 2100 GWh per jaar. 

 

Voor de impact op de energievoorziening, komt dat overeen met een duurzame 

elektriciteitsproductie voor ongeveer 540.000 gezinnen. De besparing op primaire energie van 

deze duurzame elektriciteit stemt overeen met een energie-inhoud van 400.000 ton olie-

equivalent. 

 

Ten gevolge van windenergie wordt de uitstoot van schadelijke emissies die bij de verbranding 

van fossiele brandstoffen optreedt vermeden. Zodoende wordt een positieve bijdrage geleverd 

aan leefmilieu, natuur en volksgezondheid. 

 

3.2  HET WINDPLAN VLAANDEREN  

 

Het Windplan Vlaanderen [4] is een beleidsondersteunende studie uitgevoerd door de Vrije 

Universiteit Brussel (VUB) en de Organisatie voor Duurzame Energie (ODE). De studie werd 

afgerond in september 2000 en was gebaseerd op de toenmalige omzendbrief EME/2000.01 [2].  

 

Dit Windplan geeft aan waar er in Vlaanderen locaties mogelijk zijn voor windturbines. Rekening 

houdend met een reeks informatielagen zoals het gewestplan, Vogel- en Habitatrichtlijngebieden 

en met in achtneming van bufferzones rond bepaalde gevoelige gebieden, wordt Vlaanderen 

onderverdeeld in vier verschillende gebieden/klassen, elk met een eigen prioriteit wat betreft de 

toepassing van windenergie : 

 

 Klasse 0: gebieden die niet in aanmerking komen voor de toepassing van windenergie  

 Klasse 1: gebieden die zeker in aanmerking komen  

 Klasse 2: gebieden die in aanmerking komen voor windenergie, maar waar toch eerder 

een beperking kan optreden 

 Klasse 3: gebieden waar de toepassing van windenergie eventueel kan, mits een goede 

afweging. 

 

In de omzendbrief EME/2006.01-RO/2006/02 [2], alsook in het laatste wijzigingsbesluit van de 

Vlarem-wetgeving, werden er enkele wijzigingen doorgevoerd waardoor het Windplan 

Vlaanderen voortaan als indicatief moet worden geïnterpreteerd. In de nieuwe omzendbrief 

RO/2014/02 wordt geen melding meer gemaakt van het Windplan Vlaanderen.  
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3.3  SJABLOON LOKALISATIENOTA VWEA  

 

VWEA heeft een sjabloon voor een lokalisatienota [5] voorgesteld waar een minimum vereiste 

aantal elementen worden aangehaald. Al deze elementen worden besproken in hoofdstuk 5, 6 en 

7 van dit document. Verder zijn alle vooropgestelde bijlagen ook bijgevoegd in dit dossier.  

 

3.4  BELEIDSVISIE PROVINCIE ANTWERPEN  

 

Het Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit van de Provincie Antwerpen heeft in januari 

2010 zijn nota ‘Provinciale screening voor de inplanting van windturbines’ voorgesteld. Hierin 

wordt een beleidskader uitgewerkt dat de inplanting van windturbines op een ruimtelijke en 

landschappelijk verantwoorde manier moet ondersteunen [6].  

 

Deze screening biedt op provinciaal niveau een ruimtelijke visie voor de inplanting van 

grote windturbines. Er wordt een afwegingskader uitgewerkt om potentiële inplantingszones af te 

bakenen waarbij rekening gehouden wordt met: 

 

1. de principes van gedeconcentreerde bundeling uit het ruimtelijk structuurplan 

Vlaanderen (RSV); 

2. de clustering van windturbines in nieuwe landschappen en langs belangrijke 

lijninfrastructuren; 

3. ruimtelijke elementen en randvoorwaarden. 

 

3.4.1 Positieve benadering 

 

Deze provinciale beleidsvisie wordt gebruikt als uitgangspunt op de zoektocht naar geschikte 

locaties voor de inplanting van windturbineprojecten. De Provincie Antwerpen wil duidelijk 

aangeven waar zij windturbines als een mogelijkheid ziet en waar zij dan ook de inplanting wil 

ondersteunen. Daarvoor werden de potentiële inplantingslocaties binnen Antwerpen in kaart 

gebracht aan de hand van een aantal positieve aanknopingspunten (stedelijke gebieden, 

economische poorten, economische knooppunten, Economisch Netwerk Albertkanaal, 

autosnelwegen, primaire wegen en het hoofdwaterwegennet). Alle locaties in de provincie die 

over 1 of meerdere van deze aanknopingspunten beschikken werden in kaart gebracht. Gebieden 

waar overlappingen zijn van twee of meerdere van deze aanknopingspunten worden specifiek 

aangeduid. Binnen deze zones kan verder onderzoek uitgevoerd worden op detailniveau.  

 

3.4.2  Negatieve benadering  

 

Binnen deze positieve aanknopingspunten kunnen een aantal zones geëlimineerd worden omwille 

van hun natuurlijke en/of landschappelijke kwetsbaarheid of omwille van de nabijheid van 

woongebieden. Deze gebieden worden uitgesloten voor de inplanting van grote en middelgrote 

windturbines in de provinciale screening. Dit zijn de negatieve aanknopingspunten. 

mailto:info@w-kracht.be
http://www.w-kracht.be/


 

Windenergieproject Zandhoven-Albertkanaal

   
                       Pagina 14 van 108 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

NV W-Kracht , Kerkstraat 1, B-8210 Zedelgem (Loppem), T +32478/516144, F +3250/382514, info@w-kracht.be www.w-kracht.be 

 

Binnen deze gebieden stelt de provincie voor om geen vergunningen te verlenen of geen 

planningsprocessen op te starten voor de inplanting van grote en middelgrote windturbines. 

 

3.4.3 Statuut van de screening 

 

Deze screening biedt een ruimtelijke visie op provinciale schaal, om te gebruiken bij de 

beoordeling van de vergunningsaanvragen. 

 

De onderhavige projectsite ligt in een gebied dat aangeduid is als potentiële inplantingslocatie 

voor windturbines en heeft als belangrijkste positieve aanknopingspunten de lijninfrastructuren 

van het Albertkanaal en de autosnelweg E313, de nabijheid van het (klein)stedelijk gebied en het 

bedrijvengebied.  

 

Door het huidige project wordt de lijnvormige inplanting van de windturbines voornamelijk 

gestimuleerd om de ‘lijn’ in het landschap te versterken. Het Albertkanaal loopt op iets minder 

dan 100 m ten zuiden van projectsite, de autosnelweg E313 bevindt zich op ruim 460 m ten 

zuiden van het voorziene project. Beide lijninfrastructuren lopen parallel met de inplantingen, en 

hebben als bestaande/bepalende infrastructuren reeds een belangrijke ruimtelijke impact op het 

landschap. Het (klein)stedelijk gebied bevindt zich ten westen van de inplantingen, die voorzien 

zijn, deels in een gebied dat in het gewestplan deels als industriegebied en deels als agrarisch 

gebied is ingekleurd.  

 

Deze elementen worden verder besproken en toegelicht in punt 4.7 van de huidige 

lokalisatienota. 

 

3.4.4  Minder met meer  

 

Hoe meer energieopbrengst door windturbines kan verwezenlijkt worden op een bepaalde 

locatie, hoe groter de appreciatie van de locatie. Liever enkele grote 'welgeplaatste' 

windturbineparken dan een lappendeken van verschillende kleine parken.  

 

Onderhavig project kiest daarom duidelijk voor grootschalige turbines in een windrijke omgeving. 

De energieopbrengst van het project en de gerealiseerde milieubesparing, wordt verder 

besproken in punt 5.2 van de huidige lokalisatienota.  

mailto:info@w-kracht.be
http://www.w-kracht.be/


 

Windenergieproject Zandhoven-Albertkanaal

   
                       Pagina 15 van 108 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

NV W-Kracht , Kerkstraat 1, B-8210 Zedelgem (Loppem), T +32478/516144, F +3250/382514, info@w-kracht.be www.w-kracht.be 

 

4. BESCHRIJVING VAN LOCATIE EN OMGEVING 

 

4.1  LOCATIE EN OMGEVING  

 

Het project situeert zich in en naast de bedrijvenzone op een afstand van ongeveer 100 m ten 

noorden van het Albertkanaal, en ruim 460 m ten noorden van de autosnelweg E313, op het 

grondgebied van de gemeente Zandhoven, deelgemeente Viersel. Op onderstaande kaarten is de 

precieze locatie van de projectsite aangeduid.  

 

 
 

Figuur 1 : Situering van het project op een overzichtskaart (bron: Google Maps)  
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Figuur 2 : Situering van het project op een topografische kaart (bron: NGI)  

 

4.2  INPLANTING TURBINES  

 

In Tabel 2 worden de kadastrale gegevens weergegeven van de percelen waarop de respectieve 

inplantingen voorzien zijn : 

  

Tabel 2: Kadastrale gegevens van de inplantingslocaties  

 

         Turbine        Adres                              Gemeente Afdeling Sectie Perceelnummer 

      WT 01       t.h.v. Bisschoppenbos Zandhoven 4 (Viersel)    A         249B 

      WT 02       t.h.v. Waterschap Zandhoven 4 (Viersel)    A      218B en 223F 

        

De Lambert-72 coördinaten van de posities van de windturbines (middelpunt van de mast) zijn 

gegeven in Tabel 3.  

 

Tabel 3: Lambert-72 coördinaten van de inplantingslocaties  

 

  X[m]          Y[m]  

WT 01     169 504  209 705 

WT 02     170 097   209 473  
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Onderstaande luchtfoto toont de inplantingsposities van de twee geplande windturbines. 

 

 
 

Figuur 3 : Aanduiding van de inplanting van de twee turbines op een luchtfoto  

 

De onderlinge tussenafstanden tussen de beide turbines van W-Kracht bedraagt 635 m.  
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4.3   GEWESTPLAN  

 

In Figuur 4 is het gewestplan van de omgeving van de projectzone en de inplanting van de 

turbines weergegeven.  

 

 
 

Figuur 4 : Aanduiding van de omgeving van het windpark op het gewestplan  

 

De windturbine met kenmerk WT01 is gelegen in een zone die ingekleurd is als gebied voor 

milieubelastende industrieën (code 1002). De tweede windturbine (WT02) is ingeplant in een 

zone die in het gewestplan ingekleurd is als agrarisch gebied (code 0900, geel ingekleurd).  

 

In de nabije omgeving van de projectsite bevinden zich een aantal gebieden die in het gewestplan 

de volgende bestemmingen hebben meegekregen : 

 

 Ruim 100 m ten noordoosten van WT01 ligt een ‘Bosgebied’ (code 0800 - groen 

ingekleurd). Ten noordwesten daarvan bevindt zich, op een afstand van ongeveer 150 m 

van WT01 een gebied met hoofdbestemming ontginningsgebied (code 1200) en met 

grondkleur ‘recreatiegebied’ (code 0400), paars en oker gearceerd ingekleurd. Ten westen 

daarvan bevindt zich agrarisch gebied (code 0900, geel ingekleurd). 
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Ten oosten van WT01 bevindt zich het agrarisch gebied (code 0900, geel ingekleurd) 

waarin de inplanting van WT02 voorzien is. Op ongeveer 250 m ten noorden en op 175 m 

ten noordoosten van WT02 bevinden zich ‘Bosgebieden’ (code 0800 - groen ingekleurd). 

 

Op ongeveer 450 m ten oosten van WT02, bevindt zich een ‘parkgebied’ (code 0500, 

groen ingekleurd) met daarop aansluitend in zuidelijke richting een ‘gebied voor 

gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut’ (code 0200, lichtblauw ingekleurd) en een 

‘woongebied met landelijk karakter’ (code 0120, rood en wit gearceerd). Daarop 

aansluitend, in zuidwestelijke richting, (aan de overzijde van het Albertkanaal), bevindt 

zich tenslotte een ‘gebied voor verblijfsrecreatie’ (code 0402, oker ingekleurd). Dit is 

gelegen op ± 250 m ten zuidoosten van de voorziene inplanting van WT02. 

 

 Ten zuiden van WT01 bevindt zich, aan de overzijde van het Albertkanaal, een smalle 

strook die ingetekend is als agrarisch gebied (code 0900, geel ingekleurd) en die aan de 

zuidelijke zijde aansluit op een ‘woongebied met landelijk karakter’ (code 0120, rood en 

wit gearceerd). Die gaat dan verder terug over in ‘agrarisch gebied’ (code 0900, geel 

ingekleurd). Ten zuiden van WT02 (aan de overzijde van het Albertkanaal) ligt eveneens 

‘agrarisch gebied’ (code 0900, geel ingekleurd) dat aansluit op het hiervoor reeds 

vermelde ‘gebied voor verblijfsrecreatie’ (code 0402, oker ingekleurd), en ruim 500 m ten 

zuiden van WT02 overgaat in ‘woongebied’ (code 0100, rood ingekleurd).  

 

 Ten westen van WT01 bevindt zich tenslotte op een afstand van ruim 400 m, aansluitend 

op het industriegebied een ‘woongebied’ (code 0100, rood ingekleurd).   

 

4.4 PLANNEN VAN AANLEG 

 

Een algemeen of bijzonder plan van aanleg (BPA) is een verfijning van het gewestplan of in 

sommige gevallen geeft het een afwijkende bestemming weer.  

 

Op het grondgebied van Zandhoven zijn er een 30-tal goedgekeurde BPA’s van toepassing. 

 

Geen van deze BPA’s heeft betrekking op het projectgebied of op de onmiddellijke omgeving 

errond. Verdere beschrijving hiervan is in het huidige bestek bijgevolg niet relevant. 

 

4.5   RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN 

 

4.5.1. Gewestelijk 

 

Er zijn drie gewestelijk GRUP’s, die evenwel geen betrekking hebben op het projectgebied : 

- Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Leidingstraat Zandhoven-Weelde 

- Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Leidingstraat tussen Herentals-Zandhoven-

Zoersel 

- Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Leidingstraat Zandhoven-Ranst 
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4.5.2. Provinciaal 

 

De toegevoegde waarde van de provincie ligt voornamelijk in de ruimtelijke visie die zij heeft op 

een aantal beleidsaspecten die het lokale belang overstijgen. Zo bepaalt de provincie Antwerpen 

op basis van een aantal criteria hoeveel bijkomende woningen en bedrijventerreinen over de 

gemeenten kunnen worden verdeeld. Ze wijst ook de bestaande en nog aan te leggen secundaire 

wegen aan. Bovendien werkt ze een ruimtelijke visie uit voor de kleinstedelijke gebieden en 

selecteert hoofddorpen en woonkernen. 

De provincie doet eveneens uitspraken over en voorstellen voor de ruimtelijke ontwikkeling van 

andere maatschappelijk belangrijke aspecten zoals natuur, landschap, toeristische recreatieve 

infrastructuur en land- en tuinbouw. 

 

In het ruimtelijk structuurplan provincie Antwerpen (RSPA) en de herziening ervan geeft de 

provincie haar toekomstvisie over de ruimtelijke ontwikkeling van de provincie Antwerpen. Het 

beantwoordt aan de eisen van het beleid inzake ruimtelijke ordening van de Vlaamse regering en 

is tegelijk het referentiekader voor de gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen. 

 

In het RSPA behoort de gemeente Zandhoven tot twee deelruimtes, namelijk het ‘Gebied van de 

Kleine Nete’ en het ‘Netwerk Albertkanaal’. 

In afwachting van de uitwerking van het economisch netwerk van het Albertkanaal door het 

Vlaams gewest, formuleert de provincie Antwerpen enkele aandachtspunten: Het netwerk van 

het Albertkanaal wordt in eerste instantie gezien als gebied met een economische hoofdfunctie, 

gericht op productie en distributie, in een smalle band langs beide infrastructuren Albertkanaal en 

E313. Bijzondere aandachtspunten zijn de ligging tussen de Vlaamse ruit en het Limburgs stedelijk 

kerngebied en de functionele band met de Antwerpse haven. Het netwerk van het Albertkanaal 

doorsnijdt het Netegebied en verstoort het op structurele wijze. Daardoor ontstaan er per 

definitie allerlei barrières. De provincie ziet deze deelruimte als een smalle economische band 

langsheen parallelle infrastructuren van internationaal niveau. Het bevat volgende ruimtelijke 

principes van belang voor Zandhoven:  

 

Op provinciaal niveau werden eveneens ruimtelijke uitvoeringsplannen (PRUP’s) opgemaakt.  

 PRUP Kleinhandelsconcentratie Langestraat, goedgekeurd op 6 juli 2012.  

 Kleinhandelsconcentratie Liersebaan, goedgekeurd op 6 juli 2012. 

 

Geen enkele daarvan is evenwel van toepassing op de betreffende projectzone.  

  

4.5.3. Gemeentelijk 

 

De gemeenteraad heeft op 28 juni 2006 het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Zandhoven 

vastgesteld. De deputatie keurde dit goed op 31 augustus 2006. Op 18 oktober 2006 is dit 

verschenen in het Belgisch Staatsblad. 

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is een plan dat de bakens uitzet voor de verdere 

ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente.  
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Hoewel hierin geen melding wordt gemaakt van de inplanting van windturbines, wordt het gebied 

rond de projectzone, in de buurt van het Albertkanaal, in het structuurplan herhaaldelijk 

gedefinieerd als een zone die bij voorkeur voor bedrijfsdoeleinden dient te worden bestemd. De 

inplanting van windturbines sluit hier uiteraard rechtstreeks bij aan. 

 

Zo wordt in het GRSP Zandhoven vermeld :  

 

- ‘De gemeente Zandhoven vormt een onderdeel van het economisch netwerk Albertkanaal 

(ENA). Dit houdt in dat er mogelijks nieuwe economische ontwikkelingen kunnen 

gelokaliseerd worden in de gemeente. 

- Nieuwe bedrijventerreinen sluiten best aan op bestaande terreinen. Op deze manier 

worden bestaande infrastructuren beter benut en kan de aantasting van de open ruimte 

tot een minimum worden beperkt. 

- De gemeente Zandhoven is geen voorstander van een grootschalige economische 

ontwikkeling langsheen het Albertkanaal. In Zandhoven worden de economische 

ontwikkelingen beperkt tot de huidige twee bedrijventerreinen ter hoogte van 

Massenhoven. Afhankelijk van de mogelijkheden kunnen deze bedrijventerreinen nog 

uitgebreid worden. Bij voorkeur gebeurt dit in functie van (grootschalige) lokale bedrijven. 

Om geen hinder te veroorzaken naar de aanliggende kernen worden niet milieubelastende 

bedrijven gestimuleerd. 

- Te ontwikkelen lokale bedrijventerreinen (type I) : 

Te ontwikkelen bedrijventerreinen zijn deze terreinen waar nog nieuwe uitbreidingen 

kunnen worden voorzien voor het opvangen van de behoefte van te herlokaliseren 

bedrijven. Het gaat om (…) het bedrijventerren Liersebaan – Massenhoven. Er wordt 

gekozen voor de locatie te Massenhoven omdat deze weinig schade aan de open ruimte 

brengt, ruimtelijk aansluit bij de dorpskern van Massenhoven, geen verkeersoverlast 

meebrengt in de dorpskernen en goed aansluit op het bovenlokaal economisch netwerk 

van het Albertkanaal.’ 

- De gemeente Zandhoven wenst in overleg met het Vlaams gewest de bestemming van het 

milieubelastende industrieterrein Vaartstraat om te zetten naar zone voor ambachtelijke 

en KMO-bedrijven omwille van de nabijheid van de dorpskern van Massenhoven. 

 

Op basis van dit gemeentelijk ruimtelijk structuurplan werden gemeentelijke ruimtelijke 

uitvoeringsplannen opgesteld voor zeer specifieke deelgebieden, zoals bvb. het RUP Disselbraak 

en het RUP De Hoven, die alle ruim verwijderd zijn van de projectsite. Geen van de gemeentelijke 

plannen is in het kader van het voorliggende project relevant om verder in detail te bespreken. 
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4.6  WINDPLAN VLAANDEREN  

 

Het Windplan Vlaanderen [4] is een beleidsondersteunende studie, uitgevoerd door de Vrije 

Universiteit Brussel (VUB) en de Organisatie voor Duurzame Energie (ODE). De studie werd 

afgerond in september 2000 en was gebaseerd op de toenmalige omzendbrief EME/2000.01 [2]. 

In de omzendbrief EME/2006.01-RO/2006/02 [2], alsook in het laatste wijzigingsbesluit van de 

Vlarem-wetgeving, werden er enkele wijzigingen doorgevoerd waardoor het Windplan 

Vlaanderen als indicatief moet worden geïnterpreteerd. In de nieuwe omzendbrief RO/2014/02 

wordt geen melding meer gemaakt van het Windplan Vlaanderen.  

 

Het Windplan Vlaanderen kan dan ook nog slechts gebruikt worden als een louter indicatief 

element in de afweging.  

 

4.7 PROVINCIAAL PLAN PROVINCIE ANTWERPEN 

 

In het kader van haar beleidsplan heeft de Provincie Antwerpen in januari 2010 haar ‘Provinciale 

Screening Windturbines’ (zie ook punt 3.4. hierboven) voorgesteld. Hierin werd een onderzoek 

gedaan naar potentiële inplantingszones in de provincie Antwerpen.  

Er werden een aantal positieve aanknopingspunten gedefinieerd op basis van het principe van 

gedeconcentreerde bundeling uit het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen. Hierbij werd uitgegaan 

van een maximale bundeling van infrastructuur en elementen die reeds een bepalende impact 

hebben op het omgevende landschap.  

Daarnaast werden een aantal negatieve aanknopingspunten gedefinieerd. Deze elementen 

hebben voor gevolg dat bepaalde gebieden uitgesloten worden voor de inplanting van grote 

windturbines in de provinciale screening.  

 

De resultaten van deze oefening geven een beeld van alle positieve aanknopingspunten, die niet a 

priori uitgesloten worden door één of meerdere van de negatieve aanknopingspunten.  

De resultaten bevinden zich in de onderstaande kaart en worden aangeduid als de potentiële 

inplantingszones. Hoe donkerder de kleur van de potentiële inplantingszone, hoe meer positieve 

aanknopingspunten mekaar overlappen. 
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Figuur 5 : Detail van de kaart van de ‘Provinciale Screening Windturbines’ Antwerpen, met 

aanduiding van de voorziene inplantingen (Bron : ‘Provinciale screening windturbines’, januari 

2010). 

 

In Figuur 5 hierboven wordt een detail van dit plan van de provincie Antwerpen weergegeven. De 

nabijheid van het kleinstedelijk gebied vormt samen met de lijninfrastructuren (Albertkanaal en 

E313) én met het bedrijventerrein drie aanknopingspunten in de zin van het provinciaal windplan. 

 

Indien we de eindresultaatkaart bekijken, is een gedeelte van het gebied uitdrukkelijk aangeduid 

als potentiële inplantingslocatie. Het behoort immers tot één van de zones waar 3 (of meer) 

positieve aanknopingspunten duidelijk aanwezig zijn. 

 

De hoger vermelde Provinciale screening windturbines (Januari 2010) van het Departement 

Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit van de provincie Antwerpen voegt voor deze specifieke zone 

(‘Economisch netwerk Albertkanaal’) nog de volgende vermelding toe :  

 

‘Het Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA) komt zeer duidelijk uit de GIS-oefening 

naar voren. Door de cluster van het Albertkanaal, de E313, verschillende grote 
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bedrijventerreinen en de nabijheid van kleinstedelijke gebieden, is dit gebied ruimtelijk 

uitermate geschikt voor de inplanting van windturbines. De negatieve aanknopingspunten 

zorgen voornamelijk voor beperkingen, daar waar de valleien van de Kleine en de Grote Nete 

het ENA doorsnijden en daar waar de woongebieden langsheen het kanaal gelegen zijn.’ 

 

4.8  INTEGRATIE VAN DE GEPLANDE WERKEN IN DE OMGEVING  

 

De locatiekeuze voor windturbines en windturbineparken moet zowel in de (klein)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 [3] 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.  

 

Het ruimtelijk principe van gedeconcentreerde bundeling uit het Ruimtelijk Structuurplan 

Vlaanderen wordt algemeen voor de inplanting van windturbines verfijnd in het principe van de 

plaatsdeling (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. Aan het principe van sitesharing wordt in casu voldaan 

aangezien het een windpark betreft dat uit twee inplantingen bestaat.  

 

Bij de keuze van de inplantingslocaties werd maximaal rekening gehouden met de gestelde  

voorwaarden: 

  

 De opstelling van de windturbines sluit aan bij het Albertkanaal en de autosnelweg E313 

die ten zuiden van de inplantingen het landschap doorkruisen en aldus als 

lijninfrastructuren reeds een determinerende invloed uitoefenen op het landschap. 

 1 van de 2 turbines wordt opgesteld in industriegebied.  

 De gekozen inplantingslocaties zorgen voor een minimale aantasting van de open ruimte 

en maximale benutting van de beschikbare ruimte in en buiten het industriegebied. Ze 

zijn tevens op voldoende afstand gelegen van de woonkernen ten westen en ten zuiden, 

aan de overzijde van het Albertkanaal. Een uitbreiding van het project in oostelijke of 

westelijke richting is niet mogelijk. Zowel de bestemmingsvoorschriften als de feitelijke 

stedenbouwkundige invulling van die gebieden (zowel in westelijke als in oostelijke 

richting) laten dit niet toe (zie ook punt 6.15 hierna). 

 Door de ruime afstand die gerespecteerd wordt tussen de beide inplantingen zal op deze 

locatie de druk op de omgeving en de hinder voor de omwonenden zeer beperkt blijven. 

De specifieke inplantingslocaties werden dan ook in functie hiervan gekozen.  
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5. TECHNISCHE BESCHRIJVING VAN HET PROJECT  

 

5.1  TECHNISCHE GEGEVENS VAN DE TURBINES  

 

De algemene technische kenmerken waaraan deze turbines zullen voldoen, zijn in de volgende 

tabel opgenomen.  

 

Tabel 1 : Algemene technische kenmerken van de windturbines  

 

              Kenmerk   
Nominaal vermogen    2.3 MW  

Rotordiameter     82 m  

Ashoogte     98,4 m  

Tiphoogte     139,4  

Nominaal toerental    18 tpm  

Maximaal brongeluid (*)   102 dB(A)  

 

(*) Maximaal brongeluid bij een windsnelheid van 8m/s  

 

5.1.1  Algemene kenmerken  

 

Bij de keuze van de windturbines dient men rekening te houden met een groot aantal zaken. De 

visuele beleving is een belangrijk deelaspect. Het betreft een type turbine met drie wieken en 

deze zal draaien bij een laag toerental. Traag draaiende turbines worden als “statiger” en minder 

storend ervaren dan de snel draaiende.  

 

De toren is van het volle type (buismast) en is in staal of beton uitgevoerd. De standaardkleur van 

de turbines is lichtgrijs (bv. RAL 7038).  

De mastbasis zal in vijf schakeringen van groen (van donker naar licht) uitgevoerd worden op basis 

van een groene basiskleur (RAL 9018). Tot op een hoogte van 8m wordt de mast uitgevoerd in de 

donkerste schakering, daarboven worden banden van 2 tot 3 meter voorzien in de verschillende 

andere schakeringen, in aflopende volgorde om dan uiteindelijk aan te sluiten op de grijze kleur 

van de mast.   

 

5.1.2  Hoogte – Ashoogte en tiphoogte  

 

Het projectgebied is windtechnisch een gunstige locatie voor de installatie van een windpark. 

Toch dient er rekening te worden gehouden met de bebouwing in de (ruime) omgeving, en met 

andere obstakels. Om obstakelverliezen te beperken, maar ook omdat grote rotoren visueel 

aantrekkelijker zijn op een hoge mast, werd de masthoogte voldoende hoog gekozen, doch met 

een maximum van 98,4m. Deze masthoogte zal toelaten om obstakelverliezen te beperken en de 

opbrengst te maximaliseren.  
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5.1.3  Brongeluid 

 

Het brongeluid van een windturbine is het totale geluidsniveau dat die produceert bij een 

bepaalde windsnelheid (gedefinieerd op 10 m boven het maaiveld), 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.  

 

Tevens dient opgemerkt te worden dat het omgevingsgeluid varieert met de windsnelheid. Bij 

hogere windsnelheden neemt het omgevingsgeluid toe. Daarom wordt aangenomen dat een 

windsnelheid van circa 8m/s een kritische windsnelheid is waarbij het geluid van een windturbine 

relatief hoog is en over het algemeen nog niet overstemd wordt door het omgevingsgeluid. Het 

brongeluid van de geselecteerde windturbine zal bij deze windsnelheid niet hoger zijn dan 102 

dB(A).  

 

5.1.4  Sturing en regeling  

 

Het windturbinetype dat in aanmerking komt, 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.  

 

5.1.5  Veiligheid en certificering -Constructie, uitbating en onderhoud  

 

De windturbines zullen voldoen aan hoge veiligheidseisen en zullen dan ook gecertificeerd zijn 

volgens de geldende IEC-normen, door onafhankelijke keuringsinstellingen zoals DNV (Det Norske 

Veritas) of Germanischer Lloyd. 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 windturbines onder alle weercondities veilig 

gebruikt kunnen 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 windturbines gedurende hun 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.  
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5.2  Parkproductie - Milieubesparing  

 

De gemiddelde jaarlijkse bruto energieproductie van het windpark zal op basis van preliminaire 

berekeningen tot 8,5 GWh/j bedragen, voor een geïnstalleerd vermogen van 4,6 MW.  

 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verkregen milieubesparing die hierdoor wordt 

gerealiseerd, in vergelijking met de brandstofmix van het Belgische niet-nucleaire productiepark.  

 

Tabel 4: Verkregen milieubesparing (indicatie)  

 

              Milieubesparing 

Bruto jaarlijkse energieproductie [GWh/j]    8,5  

Aantal huishoudens       2.430 

Vermindering CO2 [ton/j]      6.372 

Vermindering SO2 [ton/j]      21 

Vermindering NOx [ton/j]      16 

Vermindering stofdeeltjes [ton/j]     1,84  

Besparing aardgas [x103Nm³/j]      912 

Besparing steenkool [ton/j]      1.980 

Besparing olie [ton olie-equivalent/j]     55,6 

 

(bron cijfers gasuitstoot: omzendbrief Vlaamse regering EME/2000.01 van juli 2000)  
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6. KRITISCHE AFWEGINGEN VAN DE LOCATIEKEUZE  

 

6.1  VERENIGBAARHEID VAN DE AANVRAAG MET DE WETTELIJKE EN RUIMTELIJKE CONTEXT  

 

De bestemming van de percelen waarop deze vergunningsaanvraag betrekking heeft, zijn op het 

gewestplan (zoals raadpleegbaar op http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/gwp) 

respectievelijk aangeduid als ‘gebied voor milieubelastende industrieën’ (WT01) en ‘agrarisch 

gebied’ (WT02). 

 

In de voorliggende lokalisatienota worden de mogelijke effecten van de inplanting van het  

windturbinepark geëvalueerd volgens de structuur van omzendbrief R0/2014/02 betreffende het 

afwegingskader en randvoorwaarden voor de inplanting van windturbines.  

 

De twee windturbines uit onderhavig project volgen een lijnvorm van het Albertkanaal en de 

autosnelweg E313 die beide ten zuiden van de inplantingen lopen. 

De eigenaars van de percelen waarop de windturbines gebouwd zullen worden en van de 

percelen waar de wieken enkel zullen overdraaien, werden betrokken bij het project, net als de 

eigenaars van de percelen waarover of waaronder elektrische kabels of toegangswegen zullen 

lopen.  

 

Om eventuele hinder voor omwonenden te beperken, werden de locaties van de windturbines 

zodanig geselecteerd dat de afstand tot individuele woningen en woongebieden zo groot mogelijk 

wordt gehouden.  

 

Hoewel geen enkele afstandsregel meer van toepassing is, werd nagegaan hoeveel en welke 

woningen het dichtst bij de voorziene inplantingen gelegen zijn. Op de volgende uitzondering na 

bevinden alle woningen zich op meer dan 250 m van elk van de windturbines.  

 

Tabel 5: Overzicht van de woning(en) gelegen binnen een straal van 250 m rond elke inplanting. 

 

              Windturbine                                 Woning                                      Afstand  [in m]                         

WT01     NSA01    200 

WT02     NSA02    224 

 

Zowel de woning aangeduid als NSA01, als de woning aangeduid als NSA02 zijn gelegen in een 

zone die in het gewestplan is ingekleurd als agrarisch gebied. 
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Figuur 6 : Luchtfoto van de projectsite met aanduiding van woning(en) binnen de grens van 250m 

rond elke inplanting. 

 

Uit de geluidstudie (zie punt 6.9.) blijkt dat de geluidshinder van het windpark voor deze 

woningen (én alle andere woningen die verder gelegen zijn), tot een aanvaardbaar niveau beperkt 

zal blijven en dat zowel overdag, ’s avonds als ‘s nachts tegemoetgekomen wordt aan de gestelde 

eisen op vlak van geluidshinder, zoals bepaald in de sectorale voorwaarden van de zgn. Vlarem-

trein. 

 

Uit de slagschaduwstudie, die eveneens verder in detail besproken wordt (zie punt 6.10.), blijkt 

tevens dat ook voor dit aspect, mits het nemen van de nodige remediërende maatregelen, er een 

minimale impact op de woningen in de omgeving van het project zal zijn. Hier wordt eveneens 

tegemoetgekomen aan de sectorale voorwaarden van de zgn. Vlarem-trein. 

 

mailto:info@w-kracht.be
http://www.w-kracht.be/


 

Windenergieproject Zandhoven-Albertkanaal

   
                       Pagina 30 van 108 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

NV W-Kracht , Kerkstraat 1, B-8210 Zedelgem (Loppem), T +32478/516144, F +3250/382514, info@w-kracht.be www.w-kracht.be 

 

6.2  BUNDELING ALS FUNDAMENTEEL UITGANGSPRINCIPE  

 

Het ruimtelijk principe van gedeconcentreerde bundeling uit het Ruimtelijk Structuurplan 

Vlaanderen wordt algemeen voor de inplanting van windturbines verfijnd in het principe van de 

plaatsdeling (sitesharing). Door windturbines zo veel mogelijk te bundelen, moet het behoud van 

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

 

Bij de keuze van de inplantingslocaties werd maximaal rekening gehouden met de gestelde  

voorwaarden:  

 

 De turbines worden aaneensluitend opgesteld, parallel met het Albertkanaal en de 

autosnelweg E313. Ze worden tegelijk ingeplant in een zone die gelegen is, deels in een 

gebied voor milieubelastende industrieën, deels in een gebied dat ingekleurd is als 

agrarisch gebied.  

Men kan samenvatten dat Albertkanaal en de autosnelweg E313, samen met de 

bedrijvenzone en het (klein)stedelijk gebied de belangrijkste infrastructuren in de 

omgeving zijn. Het geheel van deze infrastructuren heeft reeds een grote impact op het 

landschap.  

 

 Maximale toepassing van het sitesharing principe teneinde te komen tot een minimale 

aantasting van de open ruimte en een maximale benutting van de beschikbare ruimte. 

 

De inplantingslocaties werden dus bewust gekozen in functie van de bestaande 

infrastructuurlijnen en een zo efficiënt mogelijk plaatsgebruik, rekening houdende met de 

aanwezige beperkingen.  

 

6.3  GRONDGEBRUIK  

 

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

de fundering voor de geselecteerde turbinetypes bedraagt maximaal 20 meter diameter, of een 

oppervlakte van circa 315 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.  
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Figuur 7 : Foto's van de fundering van een windturbine 
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De locaties van de turbines moeten tijdens de bouw en het onderhoud goed bereikbaar zijn.  

 

De toegang tot de turbines zal zoveel mogelijk gebeuren via de bestaande toegangswegen en de 

dienstwegen. De aanleg van 2 korte nieuwe verharde toegangswegen is onvermijdelijk.  

 

Voor het volledige project wordt ongeveer 630 m² gebruikt voor de funderingen van de 

windturbines.  
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Figuur 8: Voorbeeld van een vrachtwagen voor het transport van de onderdelen  

 

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

toegangswegen worden hierop voorzien door een extra verbreding van de bestaande 

toegangsweg aan de kruising met de openbare weg.  

 

 
Figuur 9: De bocht in de aansluiting van de verharde toegangsweg op de openbare weg  

 

 

 

mailto:info@w-kracht.be
http://www.w-kracht.be/


 

Windenergieproject Zandhoven-Albertkanaal

   
                       Pagina 36 van 108 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

NV W-Kracht , Kerkstraat 1, B-8210 Zedelgem (Loppem), T +32478/516144, F +3250/382514, info@w-kracht.be www.w-kracht.be 

 

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

heraan te leggen met rijplaten.  

 

Voor de opbouw van de windturbines wordt een werkplatform voorzien van ca 25 x 40 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.  

 

Hierna wordt een voorbeeld van een blijvende verharding weergegeven.  

 

 
Figuur 10: Voorbeeld van een permanent werkvlak en opbouwruimte voor de kraan (bron:  

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

waarbij maximaal gebruik gemaakt wordt van reeds bestaande infrastructuur. Voor de toegang 

tot de windturbines is het niet uitgesloten dat bestaande toegangswegen over een beperkte 

lengte, tijdelijk of permanent, moeten worden aangepast met het oog op het verlenen van 

toegang tot de projectsite.  

 

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. In het kader van efficiënt bodemgebruik zal de uitgegraven teelaarde 

in de mate van het mogelijke worden hergebruikt.  

 

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

gondel kan worden geïntegreerd, wordt deze in een netstation onderaan in of naast de mast 

opgesteld.  

 

De windturbines worden aangesloten op het openbaar elektriciteitsnetwerk via een 

ondergrondse middenspanningskabel. Tevens wordt er een middenspanningscabine voorzien. De 

cabine is 4x2,5 m groot en zal alle stroomkabels en indien nodig ook een transformator bevatten. 

Een studie met betrekking tot de netaansluiting wordt uitgevoerd.  

 

De aanvrager neemt aan het einde van de levensduur van de turbines de kosten voor de 

ontmanteling van de windturbines en de rehabilitatie van de site op zich.  

 

6.4  WONEN  

 

De mogelijke invloed van windturbines op het wooncomfort van omwonenden door geluid,  

slagschaduw, visuele aspecten en veiligheid werd onderzocht. Detailstudies van geluid en 

slagschaduw worden verder in deze lokalisatienota toegelicht.  

 

Visuele aspecten worden besproken in het onderdeel “landschap” en worden door middel van 

visualisaties geïllustreerd.  

 

Bij de inplanting van de windturbines werd de grootst mogelijke zorg aan de dag gelegd bij het 

maximaliseren van de afstand tot individuele woningen. 

 

Voor de beschrijving van de locaties van de woningen, wordt verwezen naar de straatnamen, die 

te zien zijn op een stratenplan van Google Maps (Figuur 8).  
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Figuur 8 : Inplantingsposities en woningen in de omgeving op een stratenplan (bron: Google 

Maps)  

 

6.5.  LANDBOUW 

  

De werking van de machines zal de landbouwactiviteiten in de omgeving niet verstoren en geen 

invloed hebben op de kwaliteit van de gewassen die er worden geteeld, noch op het aanwezige 

vee.  

 

6.6.  BEDRIJVENZONE - INDUSTRIE 

 

De werking van de machines zal de bedrijfsactiviteiten op de nabijgelegen bedrijventerreinen niet 

verstoren en geen invloed hebben op de kwaliteit van de geleverde goederen en diensten.  

 

6.7  RECREATIE  

 

Op 400 m ten zuidoosten van de inplanting van WT02 is Camping Waterschap gelegen. 

Die zone is in het gewestplan ingekleurd is als gebied voor dagrecreatie (code 0401, oker 

ingekleurd). 

Het domein is gelegen op het grondgebied van Zandhoven (Viersel), aan de overzijde van het 

Albertkanaal.  
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Dit recreatiegebied zal geen invloed ondervinden van de aanwezigheid of de werking van de 

windturbines. Zowel wat mogelijke hinder van geluid als van slagschaduw betreft blijft dit gebied 

ruimschoots onder de decretaal vooropgestelde normen (zie verder in de punten 6.9 en 6.10). 

 

6.8  LANDSCHAP  

 

6.8.1  Windturbines en landschap  

 

Windturbines hebben een zekere visuele impact op het omgevende landschap. De grootte en 

soort van deze impact verschillen naargelang de aard van het landschap waar ze worden 

ingeplant.  

 

De zone waarin de windturbines zullen opgesteld worden, bevindt zich aan de oevers van het 

Albertkanaal dat reeds een ingrijpende invloed heeft op het landschap, aansluitend (aan de 

westelijke zijde) is er een bedrijvenzone en ten zuiden bevindt zich, parallel met het Albertkanaal, 

op een afstand van ruim 460 m de autosnelweg E313.   

 

In dergelijk landschap leek het wenselijk zoveel mogelijk te streven naar een regelmatig patroon 

in de positie van de windturbines. Bovendien zal met zulk patroon de projectzone zo optimaal 

mogelijk benut worden, rekening houdende met de aanwezigheid van een aantal woningen in de 

nabijheid van het gebied, én in de verder gelegen woonzones.  

 

Daarom werd gekozen om de turbines zodanig op te stellen dat ze enerzijds maximaal aansluiten 

bij de aanwezige infrastructuur, en anderzijds het omliggende landschap en de leefomgeving voor 

de omwonenden, niet onnodig verder te vertroebelen. 

 

Er zijn enkele beleidsondersteunende middelen ter beschikking om de verschillende 

landschappelijke aspecten te toetsen. Deze worden in de hiernavolgende punten besproken.  

 

Voor verdere bespreking en een uitgebreide toelichting bij alle vermelde landschappelijke 

elementen wordt verwezen naar de landschapsstudie ‘Windturbineproject Zandhoven Viersel-

Albertkanaal’ met referte JVS-2016-29, opgesteld door de heer Jan Verstraeten, erkend 

deskundige Landschap, Bouwkundig erfgoed en Archeologie, in bijlage E8 bij de ‘Aanvraag van 

een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of de exploitatie van een 

ingedeelde inrichting of activiteit’. 

 

6.8.2  Omzendbrief R0/2014/02 - Algemene afwegingselementen  

 

De omzendbrief [1] vermeldt als een algemene richtlijn voor het inpassen van windturbines in het 

landschap dat men zoveel mogelijk aansluiting dient te zoeken bij reeds bestaande grootschalige 

(lijn)infrastructuren en andere constructies die reeds een impact hebben op het landschap. Bij de 

keuze van de projectsite werd (naast de vermelde lijn infrastructuren) aansluiting gezocht bij de 

bedrijvenzone die reeds een bepalende invloed op de omgeving heeft.  
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6.8.3 Omzendbrief R0/2014/02 - Landschapsatlas  

 

De omzendbrief vermeldt verder onder meer ook de landschapsatlas [7] als een eerste richtlijn 

om een projectzone te toetsen op interferentie met landschappelijk waardevolle elementen. 

Behalve de landschapsatlas met relictzones en ankerplaatsen, is ook het “Beschermd Erfgoed” 

erop aangeduid, waarin verschil wordt gemaakt tussen “Beschermde landschappen” en 

“Beschermde stads-en dorpsgezichten”. Bovendien worden ook stedelijke kernen en traditionele 

landschappen weergegeven, zodat de landschapsatlas een relatief compleet aftoetsingscriterium 

biedt.  

De beschrijving en de kaarten hieronder tonen de landschapsatlas met weergave van de volgende 

lagen : 

 

- Traditionele landschappen (lichtgroen ingekleurd) 

- Relictzones (grijs ingekleurd) 

- Ankerplaatsen (groen omrand) 

- Beschermde landschappen (lichtgroen ingekleurd), beschermde stads- en dorpsgezichten 

(lichtblauw ingekleurd) en beschermde monumenten (donkerrood aangeduid). 

 

Een uitgebreide toelichting wordt verstrekt in de landschapsstudie ‘Windturbineproject 

Zandhoven Viersel-Albertkanaal’ met referte JVS-2016-29, opgesteld door de heer Jan 

Verstraeten, erkend deskundige Landschap, Bouwkundig erfgoed en Archeologie. Deze studie 

bevindt in bijlage E8 bij de ‘Aanvraag van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige 

handelingen of de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit’. 

 

6.8.3.1  Traditionele landschappen 

 

Het projectgebied bevindt zich in een gebied dat is aangeduid als het traditioneel landschap 

‘Centrale Kempen’, Landschappelijke Subeenheid 320030 ‘Land van Zoersel – Wijnegem’. Deze 

zone is lichtgroen ingekleurd op de kaart hieronder. De beide voorziene inplantingen (WT01 en 

WT02) bevinden zich in dit gebied. 

 

Dit traditioneel landschap wordt onder meer gekenmerkt door een vlakke en golvende topografie 

met een duidelijke gerichtheid van valleien, ruggen en bewoning, talrijke open ruimten van sterk 

wisselende omvang, vegetatie (bossen), (…) talrijke geïsoleerde elementen (molens, torens, 

hoeven, kapelletjes, …) met dikwijls een monumentwaarde, lineair groen in de valleien. 

 

Hieraan wordt geen verdere (juridische) connotatie verbonden. 

 

Het gebied wordt ter hoogte van de projectsite gekenmerkt door een bestaand bedrijventerrein. 

Hierdoor wordt het landschap dermate aangetast dat het traditioneel karakter in deze zone reeds 

ver te zoeken is.  
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Uitgebreidere informatie omtrent deze traditionele landschappen is terug te vinden op : 

https://ena.ruimtevlaanderen.be/Portals/124/MER/Bijlagen/5619_ENA_Programma_bijlage9_tra

d%20ldsch.pdf 

 

Op de figuur 9 hieronder wordt het vermelde traditioneel landschap in lichtgroen aangeduid. 

 

 
 

Figuur 9 : Traditioneel landschap in de omgeving van de projectzone 

 

6.8.3.2  Relictzones 

 

Relictzones werden afgebakend waar waardevolle landschapselementen voorkomen in relatief 

gave, herkenbare onderlinge samenhang. Het zijn gebieden met een grote dichtheid aan punt- en 

lijnrelicten, zichten en ankerplaatsen en zones waarin de samenhang tussen de waardevolle 

landschapselementen belangrijk is voor de gehele landschappelijke waardering. 

 

De inplanting van windturbines buiten de grenzen van dergelijk gebied zal nauwelijks een 

bijkomende verstoring van het landschap veroorzaken. 

 

Op respectievelijk 250 m ten noordoosten en 120 m ten noorden van de voorziene inplantingen 

bevindt zich de relictzone ‘Vallei van de Pulderbeek - Molenbeek, kasteeldomeinen en bos-

akkergebieden’.  
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Op ongeveer 400 m ten zuidoosten van WT02 bevindt zich de relictzone ’Vallei van de Kleine 

Nete’. 

 

Uitgebreidere informatie omtrent deze relictzones is terug te vinden op : 

http://onroerenderfgoed.github.io/la2001/relictzones/R10063.html 

http://onroerenderfgoed.github.io/la2001/relictzones/R10074.html 

Op figuur 10 hieronder worden de relictzones in de omgeving van de projectzone aangeduid in 

het grijs. 

 

 
 

Figuur 10 : Relictzones in de omgeving van het projectgebied 

 

Omwille van : 

1. De ligging van deze relicten buiten de projectsite,  

2. De aanwezigheid van de bedrijvenzone, die reeds een uitgesproken impact heeft op het 

landschap, 

zijn wij van oordeel dat de bijkomende impact van de windturbines als uitermate beperkt kan 

beschouwd worden. 

 

6.8.3.3 Ankerplaatsen 

 

Ankerplaats ‘Kasteeldomeinen in de vallei van de Tappelbeek (A10039) 
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Deze ankerplaats bevindt zich op ruim 750 m ten noorden en ruim 1 km ten westen van de 

inplanting van WT01 en is gelegen op het grondgebied van de gemeenten Massenhoven 

(Zandhoven) en Oelegem (Ranst). De begrenzing van dit gebied wordt gevormd door de Hallebaan 

in het noorden, de Kantonbaan in het oosten, de bewoning van Zandhoven en Massenhoven in 

het zuiden en het Albertkanaal in het oosten. 

 

Een beschrijving van de landschappelijke waarden van dit gebied kan men terugvinden op : 

http://onroerenderfgoed.github.io/la2001/ankerplaatsen/a10039.html 

 

Ankerplaats Vallei van de Kleine Wilborrebeek beek met de kasteeldomeinen Hovorst en 

Boutersem (A10041) 

 

Dit is de dichtstbij gelegen ankerplaats. Ze bevindt zich op 350 m ten noordoosten van de 

voorziene inplanting van WT02. 

Ze is gelegen op het grondgebied van de gemeente Zandhoven en wordt begrensd door de 

dorpskernen van Zandhoven en Pulderbos in het westen, noorden en oosten en het Albertkanaal 

in het zuiden. 

  

Een beschrijving van de landschappelijke waarden van dit gebied kan men terugvinden op : 

http://onroerenderfgoed.github.io/la2001/ankerplaatsen/a10041.html 

 

 
 

Figuur 11 : Ankerplaatsen in de omgeving van de projectzone (groen omrand) 
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Door de aard van de landschappelijke en cultuurhistorische kenmerken van deze gebieden,  kan 

men ervan uitgaan dat de turbines op generlei wijze enige invloed op deze omgevingsfactoren 

kunnen hebben.  

 

6.8.3.4  Beschermingen 

 

Beschermd landschap ‘Binnenbos en omgeving’ 

 

Ongeveer 800 m ten noordoosten van WT02 bevindt zich het beschermd landschap ‘Binnenbos en 

omgeving’. Dit landschap werd bij MB nr. 2686 van 5 mei 1994 definitief beschermd. 

 

Dit beschermd landschap is gelegen te Zandhoven (Pulle, Viersel en Pulderbos). 

 

Beschrijving, opgenomen in de Inventaris van het Onroerend Erfgoed : 

 ‘De ankerplaats Vallei van de Kleine Wilborrebeek met de kasteeldomeinen Hovorst en Boutersem 

vormt een vrijwel intact, kleinschalig landschap, dat hier nog een uitgestrekt geheel vormt. Een 

aantal beken met de bijhorende valleien domineren het gebied, met daarin afwisselend open 

structuren (beemden, graslanden, akkers, moerassen en rietvelden) en gesloten structuren 

(struwelen, loof- en naaldbossen, kasteeldomeinen). Wegen, houtkanten, bomenrijen en dreven 

zorgen voor de verbindingen. De esthetische waarde is groot. In de ankerplaats liggen de 

Schoutvorsthoeve en de kasteeldomeinen Hovorst en Bautersemhof.’ 

 

Verdere beschrijving over dit beschermd landschap vindt men terug op :  

https://beschermingen.onroerenderfgoed.be/object/id/4.03/11054/104.1/ 

 

Deze beschermde zone wordt in lichtgroen aangeduid op de kaart in figuur 12. 

 

Beschermd dorps- en stadsgezicht ‘Domein Hovorst’ 

 

Op ongeveer 340 m ten oosten van de  inplanting van WT02 bevindt zich het beschermd stads- en 

dorpsgezicht ‘Domein Hovorst’. 

Deze stads- en dorpsgezicht werd bij KB nr. 1547 van 19 december 1980 definitief beschermd. 

 

Beschrijving, opgenomen in de Inventaris van het Onroerend Erfgoed : 

‘Omwald en omhaagd kasteel in as van een beukendreef, ijzeren hek tussen bakstenen pijlers met 

topvazen, beboomd park.’ 

 

Verdere detailinformatie over dit beschermd dorpsgezicht vindt men terug op  

https://beschermingen.onroerenderfgoed.be/object/id/4.02/11054/101.1/ 

 

Deze beschermde zone wordt in lichtblauw aangeduid op de kaart in figuur 12. 
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Beschermd dorps- en stadsgezicht ‘Onmiddellijke omgeving Kasteel Montens met omwalling, 

omheiningen, toegangspoort en bijgebouwen’ 

 

Op 1,2 km ten westen van WT01 bevindt zich het beschermde stads- en dorpsgezicht 

‘Onmiddellijke omgeving Kasteel Montens met omwalling, omheiningen, toegangspoort en 

bijgebouwen’. Dit dorps- en stadsgezicht werd bij KB nr. 2509 van 22 april 1993 beschermd. 

 

Beschrijving, opgenomen in de Inventaris van het Onroerend Erfgoed : 

‘Het huidig uitzicht van Kasteel Montens, ook gekend als het Hof van Massenhoven, gaat 

voornamelijk terug tot de 18de eeuw. Het kasteeldomein omvat naast het kasteel een park met 

vijver, prachtige dreven, akkers en weilanden. Het kasteel beschikt nog over een gedeeltelijke 

slotgracht.’ 

 

Verdere detailinformatie over dit beschermd dorpsgezicht vindt men terug op  

https://beschermingen.onroerenderfgoed.be/object/id/OA002280/ 

 

Deze beschermde zone wordt eveneens in lichtblauw aangeduid op de kaart in figuur 12. 

 

Beschermd monument ‘Woonhuis van de hoeve - Venstraat 7’ 

 

Op 400 m ten zuiden van WT01 bevindt zich het beschermde monument ‘Woonhuis van de hoeve 

- Venstraat 7’. Dit monument werd bij KB nr. 2509 van 22 april 1993 beschermd. 

 

Beschrijving, opgenomen in de Inventaris van het Onroerend Erfgoed : 

‘Het woonhuis of boerenburgerhuis van deze hoeve is beschermd als monument. De schuur en de 

stallen behoren niet tot de bescherming. 

Het beschermingsbesluit motiveert de bescherming als volgt: "als voorbeeld van een sierlijk 18de-

eeuws woonhuis van een hoeve.’ 

 

Verdere detailinformatie over dit beschermd monument vindt men terug op  

https://beschermingen.onroerenderfgoed.be/object/id/OA002275/ 

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/5566 

Dit beschermd monument wordt met donkerrood aangeduid op de kaart in figuur 12. 

 

Beschermd monument ‘Kasteelmolen op de molenbeek (met molenhuis, sluiswerk, sluismuren, 

waterrad en alle roerend werk met toebehoren, molenaarswoning, stallingen, toegangshek en 

pleinbekleding’ 

 

Op 720 m ten oosten van WT02 bevindt zich het beschermde monument ‘Kasteelmolen op de 

molenbeek’. Dit monument werd bij KB nr. 2438 van 10 juni 1992 beschermd. 

 

Beschrijving, opgenomen in de Inventaris van het Onroerend Erfgoed : 
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‘Deze site is een zeldzaam voorbeeld van een watermolen met aanhorigheden, deel uitmakend van 

een kasteeldomein en nagenoeg volledig herbouwd in de tweede helft van de 19de eeuw. 

Typerend voor de molen zijn het lichtsysteem, de hoogte van de maalvloer en de overdekking van 

het waterrad. De bijgebouwen en het woonhuis werden in dezelfde stijl opgetrokken.’ 

 

Verdere detailinformatie over dit beschermd monument vindt men terug op  

https://beschermingen.onroerenderfgoed.be/object/id/OA002603/ 

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/5681 

Dit beschermd monument wordt met donkerrood aangeduid op de kaart in figuur 12. 

 

Beschermd monument ‘Kasteel Montens, kasteelgebouw en orangerie’ 

 

Op 1,2 km ten westen van WT01 bevindt zich het beschermde monument ‘Kasteel Montens’. Dit 

monument werd bij KB nr. 2509 van 22 april 1993 beschermd. Het beschermingsbesluit motiveert 

de bescherming als volgt: ‘als 18de-eeuws classicistisch kasteel, aangepast in de 19de eeuw met 

gaaf bewaarde oranjerie uit de 18de eeuw, eveneens in classicistische stijl.’  

 

Verdere detailinformatie over dit beschermd monument vindt men terug op  

https://beschermingen.onroerenderfgoed.be/object/id/OA002274/ 

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/5561 

Dit beschermd monument wordt met donkerrood aangeduid op de kaart in figuur 12. 

 

 
 

Figuur 12 : Luchtfoto met aanduiding van de beschermde zones in de omgeving van de projectsite 
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De beschermde gebieden en monumenten liggen in de nabijheid van de bedrijvenzone en 

rekening houdende met vrij versnipperde omgeving errond zullen de inplantingen van de 

windturbines geen bijkomende beperking betekenen voor de belevingswaarde van de beschreven 

beschermingen. 

 

Voor een uitgebreide toelichting bij alle vermelde landschappelijke elementen wordt verwezen 

naar de landschapsstudie ‘Windturbineproject Zandhoven Viersel-Albertkanaal’ met referte JVS-

2016-29, opgesteld door de heer Jan Verstraeten, erkend deskundige Landschap, Bouwkundig 

erfgoed en Archeologie, in bijlage E8 bij de ‘Aanvraag van een omgevingsvergunning voor 

stedenbouwkundige handelingen of de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit’. 

 

In de landschapsstudie komt de heer Jan Verstaeten tot de volgende conclusie : 

‘Algemeen kunnen we stellen dat de twee windturbines wel een invloed op het omliggende 

landschap zullen hebben, doch dat er geen significant negatieve effecten te verwachten zijn.’ 

 

6.8.4  Omzendbrief R0/2014/02 - Turbinetype  

 

De projectzone bevindt zich op zo'n 800 m van de dorpskern van Massenhoven, op ruim 1 km van 

de dorpskern van Viersel en ruim 2 km van het centrum van Zandoven. Uit windberekeningen is 

dan ook gebleken dat een ashoogte van 108,4 meter wenselijk is om tot rendabele exploitatie te 

kunnen komen.  

 

De windturbines zijn van het traag draaiende type. Een laag toerental wordt als statiger en minder 

storend ervaren dan een hoog toerental. De standaardkleur van de turbine is lichtgrijs (bv. RAL 

7038). Uit onderzoek is gebleken dat deze lichtgrijze kleur het minst opvalt bij de overheersende 

achtergrondlucht.  

 

6.8.5  Omzendbrief R0/2014/02 - Visualisatie  

 

De ingreep op het landschap kan op voorhand in beeld gebracht worden door middel van 

visualisaties, ter ondersteuning van de besluitvorming. De visualisaties die werden opgemaakt, 

worden later in deze nota besproken en zijn toegevoegd als bijlagen 10 en 11.  
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6.9  GELUIDSIMPACT  

 

6.9.1  Inleiding   

 

De Vlarem-wetgeving stelt dat in afwijking van de bepaalde richtwaarden voor geluid, in geval van 

installaties voor de opwekking van windenergie, geen geluidsnormen van toepassing zijn. De 

nodige maatregelen moeten worden genomen om het brongeluid zoveel mogelijk te beperken.  

 

In de sectorale milieuvoorwaarden voor windturbines, zoals die zijn bepaald in het 

wijzigingsbesluit van titel I en titel II van het VLAREM (door de Vlaamse Regering goedgekeurd op 

23 december 2011, en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 21 maart 2012), wordt afgestapt 

van vroeger geldende afstandsregel. Behoudens één uitzondering wordt de hinder door geluid 

van windturbines vanaf nu enkel bepaald door middel van (aangepaste) geluidsnormen. 

 

In de akoestische studie wordt het specifieke geluid bij de woningen in de omgeving van het 

project getoetst aan de hand van nieuwe normen, zoals die weergegeven worden in de 

onderstaande tabel. 

 

Tabel 6: Milieukwaliteitsnormen voor het specifieke geluid in open lucht  

 

               GEBIEDSBESTEMMING IN GEWESTPLAN RICHTWAARDE  (bij woningen) IN dB(A) 

 IN OPEN LUCHT  

       OVERDAG ’S AVONDS ’S NACHTS 
       (7 tot 19 u) (19 tot 22 u) (22 tot 7 u) 

Gebieden voor verblijfsrecreatie         44        39        39 

Gebieden of delen van gebieden, uitgezonderd       50       45      45 

woongebieden of delen van woongebieden, 

gelegen op minder dan 500 m van industriegebieden 

Woongebieden of delen van woongebieden       48       43       43 

gelegen op minder dan 500 m van industriegebieden 

Gebieden of delen van gebieden, uitgezonderd       48      43       43 

woongebieden of delen van woongebieden, 

gelegen op minder dan 500 m van gebieden voor  

ambachtelijke bedrijven en kleine en middelgrote  

ondernemingen, van dienstverleningsgebieden  

of van ontginningsgebieden, tijdens de ontginning 

Woongebieden of delen van woongebieden,       44       39       39 

gelegen op minder dan 500 m van gebieden voor  

ambachtelijke bedrijven en kleine en middelgrote  

ondernemingen, van dienstverleningsgebieden  

of van ontginningsgebieden, tijdens de ontginning 

Woongebieden           44        39        39 

Industriegebieden, dienstverleningsgebieden,        60        55        55  
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gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en  

openbare nutsvoorzieningen en  

ontginningsgebieden tijdens de ontginning  

Agrarische gebieden          48       43       43 

Recreatiegebieden uitgezonderd gebieden voor       48        43        43  

verblijfsrecreatie  

Alle andere gebieden, uitgezonderd:         44        39        39  

bufferzones, militaire domeinen en deze  

waarvoor in bijzondere besluiten richtwaarden  

worden vastgesteld 

Bufferzones            55        50        50 

Gebieden of delen van gebieden op minder dan       48        43        43 

500 m gelegen van voor grindwinning bestemde  

ontginningsgebieden tijdens de ontginning  

 

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

meewindcondities en uitgaande van een geluidemissie bij 95% van het nominale vermogen. 

 

6.9.2  Berekening van het geluid  

 

De berekeningen gebeurden voor een type windturbine met een maximaal geluidvermogen 

niveau van 102 dB(A), bij 95% van het nominaal vermogen en een masthoogte van 108,4 m. De 

berekeningen werden uitgevoerd met het rekenmodel Immi.  

 

De berekeningen werden uitgevoerd volgens de ISO-9613-2 norm. Er werd gerekend met 

worstcase parameters voor windrichting (standaard bij ISO-9613-2), luchtabsorptie en 

meteorologische coëfficiënt.  

 

De geluidsimmissieberekeningen werden uitgevoerd door Corneel Delesie en Bert De Winter, 

erkende milieudeskundigen in de discipline geluid en trillingen,  en Cenydd Cox, milieudeskundige, 

van SGS Belgium NV,  Polderdijkweg 16, 2030 Antwerpen. De resultaten hiervan zijn weergeven in 

de akoestische studie voor het windturbineproject Albertkanaal - Zandhoven met rapportnummer 

16.0154-4-v2, waarvan de uitgebreide versie zich in bijlage R20.10.6.3 bij de ‘Aanvraag tot het 

bekomen van een omgevingsvergunning’ bevindt.  

 

6.9.3 Besluit  

 

Uit de conclusies van dit rapport blijkt dat er in alle beoordelingspunten in ongebrideerde 

toestand kan voldaan worden aan de richtwaarden voor de dagperiode. 

 

Voor de avond- en nachtperiode worden 2 bridagevoorstellen uitgewerkt die rekening houden, 

enerzijds met de geluidsnormen op basis van de bestemming in het gewestplan, anderzijds met 

de geluidsnormen op basis van de voorziene bestemming in het GRUP. 
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In beide hypotheses wordt aldus in alle beoordelingsposities voldaan aan de 

avondlijke/nachtelijke richtwaarden. 

 

 

 
Figuur 13 : Geluidskaart SGS voor de 2 windturbines 

 

Men kan dus concluderen dat de geluidsimpact van de voorgestelde turbines zal beantwoorden 

aan de vooropgestelde geluidsnormen.  
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6.10  SLAGSCHADUW  

 

6.10.1 Inleiding   

 

Draaiende wieken van windturbines kunnen hinder veroorzaken door slagschaduw, zowel voor 

omwonenden als voor mensen die in de omgeving werken. Op bepaalde plaatsen en onder 

bepaalde omstandigheden kan deze slagschaduw op een raam van een woning of kantoor vallen 

en een hinderlijke wisseling van lichtsterkte veroorzaken. De mate van hinder wordt onder meer 

bepaald door de frequentie van het passeren, door de blootstellingsduur en door de wisseling 

in  lichtsterkte. De  mate  waarin hinder optreedt is  ook  afhankelijk van  de opstelling (in 

functie van de windrichting),  het  type windturbine en de kans op hinder (de kans op zon (vanaf 

zonne-instraling > 120 W/m²) en de kans dat de windturbine in bedrijf is). 

Studies hebben uitgewezen dat de hinder door slagschaduw het meest significant is bij 

flikkerfrequenties tussen 2.5 Hz en 14 Hz. Moderne windturbines, en de windturbines 

beschouwd in deze nota, hebben een eerder lager toerental. De flikkerfrequentie veroorzaakt 

door deze windturbines bedraagt derhalve maximaal 0.9 Hz. 

De schaduw van de windturbines reikt het verst bij zonsopgang en zonsondergang, dus 

wanneer de zon het laagst staat. De schaduwprojectie zal dus ook verder reiken in de winter dan 

in de zomer. 

Bij moderne windturbines wordt rechtstreekse reflectie van zonnestralen zo veel mogelijk 

uitgesloten door de keuze van de materialen (matte wieken, lichtgrijze kleur).  

 

6.10.2 Gebruikte gegevens 

 

De slagschaduw veroorzaakt door de windturbines wordt berekend aan de hand van de WindPRO 

software. In de berekeningen is rekening gehouden met de distributie van de windrichting 

(oriëntatie van de rotor) en de windsnelheid (stilstanden van de windturbines bij te weinig of te 

veel wind). Tevens is rekening gehouden met de statistieken van het aantal zonneschijnuren per 

maand in België. Deze statistiek is gegeven in de volgende tabel. 
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Figuur 14 : Gemiddeld aantal zonne-uren per maand in België (te Ukkel) (bron KMI)  

 

Tabel 7: Gemiddeld aantal zonne-uren per maand in België (te Ukkel) (bron KMI)  

 

Maand         Jan       Feb      Maa      Apr      Mei      Jun       Jul        Aug       Sept      Okt      Nov      Dec      Tot.             

 

Gem #               59         77        114      159     191       188     201       190        143      113        66         45     1546  

zonne-uren  

[u]  

Max #             263       280       367      414      481      494       498        451     380       333      269     248      4478  

Zonne-uren  

% zonne-       20%      27%       31%      38%    40%      38%      40%      42%     38%     36%     25%     18%      35% 

uren  

 

Verder zijn volgende parameters ingesteld voor de berekening, conform de nieuwe sectorale 

voorwaarden volgens het Vlarem: 

 Zon staat hoger dan een hoek van 3° ten opzichte van de horizon. 

 Geen obstakels tussen de windturbines en de slagschaduwgevoelige objecten worden in 

rekening gebracht in de berekeningen. 

 Als slagschaduwreceptoren worden standaardramen op 1 m boven het maaiveld met een 

breedte van 5 m en een hoogte van 2 m gedefinieerd. 

 De slagschaduwreceptoren worden als “greenhouse mode” gedefinieerd, d.w.z. dat elk 

slagschaduwgevoelig object loodrecht georiënteerd is ten opzicht van elke windturbine. 

Er wordt ook vanuit gegaan dat  zich geen obstakels bevinden tussen de turbines en 

slagschaduwgevoelige objecten en er wordt gerekend met de klimatologische maandnormalen 

van het gemiddeld aantal uren zonneschijn, de gemiddelde windsnelheid en de overheersende 

windrichting. 
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Bemerk ook dat de schaduw diffuser wordt naarmate dat de afstand vanaf de windturbine groter 

wordt. Wanneer de afstand groter wordt dan 12 maal de rotordiameter (ca 1000 m) is er 

nauwelijks nog hinder, door het afbuigen van licht en het overheersend diffuse licht. In de 

berekeningen is m.a.w. met het diffuser worden van de schaduw naargelang de afstand geen 

rekening gehouden. 

 

De slagschaduwgevoelige objecten worden aangegeven binnen een bepaalde zone rond de 

windturbines, met name de 4u-contour. Er werd geopteerd om de 4u-contour te hanteren als 

zone, omdat buiten deze contour de norm van 8 u nooit overschreden kan worden (de 

hoeveelheid slagschaduw varieert bij een bepaald object binnen een bepaalde marge). 

 

6.10.3 Slagschaduwkaart  

 

Er werden 30 slagschaduwgevoelige objecten (woningen en bedrijfsgebouwen) als relevant 

beschouwd, waarvoor de detailanalyses zijn uitgevoerd zoals hierna besproken. Deze 

weerhouden relevante slagschaduwgevoelige objecten zijn afgebeeld op de luchtfoto en de 

topografische kaart hieronder met weergave van de slagschaduwcontouren. 

 

 
 

Figuur 15 : slagschaduwisocontouren op luchtfoto 
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Figuur 16 : slagschaduwisocontouren op topografische kaart (met hoogtelijnen) 

 

Op de kaart werden de representatieve woningen en bedrijfsgebouwen aangeduid die zich binnen 

de 4 uur slagschaduw isocontour bevinden.  

 

6.10.4 Berekeningen 

 

6.10.4.1 Algemeen 

 

De regelgeving, zoals die voorzien is in het wijzigingsbesluit van titel I en titel II van het VLAREM, 

en gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad op 21 maart 2012, verlaagt de norm voor 

slagschaduw van maximaal 30 uur per jaar (zoals voorzien in de omzendbrief) naar maximaal 8 

uur per jaar en maximaal 30 minuten per dag. Waar deze norm overschreden zou kunnen 

worden, dienen de windturbines uitgerust te worden met een stilstandvoorziening. Voor elk 

slagschaduwgevoelig object (woning, kantoorgebouw, …) kan, indien nodig, een individuele 

aanpak voorgesteld worden.  

 

Op basis van deze normen werden kaarten gegenereerd met de isocontouren voor slagschaduw 

van respectievelijk 4, 8, 16 en 32 verwachte uren slagschaduw per jaar.  
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Aangezien een maximum van 8 uur effectieve slagschaduw per jaar binnen in een bewoonde 

woning aanvaardbaar wordt geacht, is deze contour de belangrijkste. De 8-uren contour wordt in 

het rood weergegeven.  

 

Conform de sectorale voorwaarden van Vlarem zijn alle representatieve slagschaduwgevoelige 

objecten (of een cluster ervan) die gelegen zijn binnen de contour van 4 uur gelokaliseerd. 

Conform de aanbevelingen volgens het nieuwe Vlarem zijn de detail analyses uitgevoerd op de 

relevante slagschaduwgevoelige objecten. Deze relevante slagschaduwgevoelige objecten werden 

geselecteerd als zijnde de best mogelijke representatieve objecten binnen een cluster van 

objecten. 

 

De impact van slagschaduw is afhankelijk van het type windturbine, met name de rotordiameter 

en masthoogte. De slagschaduwkaarten werden berekend met het te verwachten gemiddeld 

aantal schaduwuren per jaar, voor een type windturbine met een rotordiameter van 82 m en een 

tiphoogte van 139,4 m.  

  

De hierna volgende slagschaduwberekening is gebaseerd op de originele rapporten die met het 

WindPro – software systeem werden opgesteld.  Deze rapporten bestaan uit de volgende 

onderdelen : 

 

 Rapport met weergave van de resultaten van de uitgevoerde berekeningen 

 Een slagschaduwkalender voor elk representatief slagschaduwgevoelig object binnen de 

contour van vier uur verwachte slagschaduw per jaar op grafiek, waarin de maximaal 

mogelijke slagschaduwduur veroorzaakt door elke windturbine(s) wordt weergegeven. 

 Een slagschaduwkalender per windturbine op grafiek, waarin de astronomisch maximaal 

mogelijke slagschaduwduur voor elk representatief slagschaduwgevoelig object binnen de 

contour van vier uur verwachte slagschaduw per jaar wordt weergegeven; 

 Overzichtskaart met intekening van de geluidsisocontouren. 

 

Deze rapporten worden extenso weergegeven in bijlage R20.1.6.1 bij de ‘Aanvraag tot het 

bekomen van een omgevingsvergunning’. 

 

6.10.4.2 Berekening slagschaduwcontouren 

 

Bij de berekening van de schaduwcontouren werd geen rekening gehouden met obstakels die het 

zicht belemmeren. Indien struikgewas, een haag of bomenrij of gelijk welk ander niet transparant 

obstakel het zicht op de windturbine beperkt, heeft dit uiteraard nog een reducerend effect op de 

berekende slagschaduwtijden.  

 

In volgende tabel staat voor elke representatieve woning of bedrijfsgebouw het berekende aantal 

uren slagschaduw afgebeeld, voor een type windturbine met een rotordiameter van 82 m en een 

tiphoogte van 139,4 m.  
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Tabel 8 : Kritieke zones voor slagschaduwhinder: Lambert-coördinaten en verwachte aantal  

uren slagschaduw per jaar/per dag.  

 

  Object                             Lambert X    Lambert Y     Raam lxh [m]      Schaduwuren/jaar   Max. uren/dag                   

   SR01  Woning  169 509  209 919 5x2   34:43  01:56   

   SR02  Woning  169 454  210 080  5x2  10:23  01:12 

   SR03  Woning  169 503  210 116   5x2   08:14   01:10 

   SR04  Woning  169 276  210 134  5x2  07:18  00:51 

   SR05  Woning  169 255  210 084 5x2  09:18  00:59    

   SR06  Woning  169 222  210 001  5x2   08:35   01:09 

   SR07  Woning  169 171  209 864  5x2   09:20  00:53  

   SR08  Bedrijf  169 180 209 815  5x2   10:43  00:56   

   SR09  Bedrijf  169 237  209 732  5x2  23:01  01:10   

   SR10 Woning  168 812 209 530  5x2   08:01  00:29    

   SR11  Woning  168 826 209 279  5x2   01:46  00:23    

   SR12  Woning  169 522  209 405  5x2   05:32  00:35   

   SR13  Woning  169 591  209 362  5x2   08:43   00:40   

   SR14  Woning  169 664 209 326  5x2   17:01  00:46   

   SR15  Woning  169 712  209 338 5x2   18:16  00:51  

   SR16  Woning  169 729 209 339  5x2   17:55  00:54   

   SR17  Woning  169 764 209 328  5x2  12:58  00:53  

   SR18 Woning  169 739  209 314  5x2   12:44  00:51   

   SR19  Woning  169 717  209 305  5x2  13:00  00:50  

   SR20  Woning  169 679 209 287  5x2   12:53  00:46   

   SR21  Woning  169 752  209 289  5x2  05:06  00:35 

   SR22  Woning  170 431  209 378  5x2   20:26   01:04 

   SR23  Woning  170 552 209 230  5x2  07:11  00:36 

   SR24  Woning  170 594  209 237 5x2  09:42  00:39    

   SR25  Woning  170 657  209 240  5x2   10:12   00:35 

   SR26  Woning  170 609  209 216  5x2   08:32  00:37  

   SR27  Woning  170 658 209 216  5x2   09:27  00:35   

   SR28  Woning  170 713  209 219  5x2  08:41  00:32   

   SR29 Woning  170 776  209 193  5x2   06:11  00:29    

   SR30  Woning  170 763  209 250  5x2   05:17  00:35    

   SR31  Vervallen boerderij 170 128  209 584  5x2   69:51  02:19    

 

Bij de 31 mogelijk slagschaduwgevoelige punten wordt steeds aangeduid of het om een woning 

dan wel en bedrijfsgebouw gaat.  
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Voor 24 van de 31 opgenomen slagschaduwgevoelige objecten bedraagt de totale theoretisch 

berekende slagschaduwimpact per jaar meer dan 8 uur of de maximale slagschaduwimpact per 

dag meer dan 30 minuten. 

 

In   totaal   zijn   31   objecten   geïdentificeerd. Bij 24  daarvan   wijzen de   berekeningen op   

meer   dan   8   uur/jaar slagschaduweffecten. Van deze 24 objecten zijn er: 

 17 objecten die tussen 8 en 16 uur/jaar slagschaduw ondergaan. 

 5 objecten die tussen 16 en 32 uur/jaar slagschaduw ondergaan 

 Er zijn 2 objecten die meer dan 32 uur/jaar slagschaduw ondergaan. 

 

Tevens zijn  er  28 van de 31  objecten geïdentificeerd waarvan volgens de modellering de 

slagschaduwimpact meer dan  30 min/dag kan bedragen. Van deze 28 objecten zijn er: 

 21 objecten die maximaal tussen 30 min en 1 uur slagschaduw per dag kunnen 

ondergaan. 

 5 objecten die maximaal tussen 1 uur en 1 uur en 30 min slagschaduw per dag kunnen 

ondergaan. 

 1 object dat maximaal tussen 1 uur en 30 min en 2 uur slagschaduw per dag kan 

ondergaan. 

 1 object dat maximaal meer dan 2 uur slagschaduw per dag kan ondergaan. 

 

De woningen en bedrijfsgebouwen werden bestudeerd volgens de theoretische worst-case 

berekeningen in functie van een mogelijke overschrijding van de door Vlarem gestelde 

richtwaarden (8 uur/jaar en 30 min/dag). Hieruit blijkt dat de woningen onmiddellijk rond de 

projectzone theoretisch het meest onderhevig zullen zijn aan slagschaduw. De meeste woningen 

worden evenwel afgeschermd door struiken en bomen, of hebben in de praktijk geen direct zicht 

op het windpark.  

In realiteit wordt het aantal uren slagschaduw dat blijkt uit de berekeningen, daarom ook niet 

verwacht. 

 

In de mate dat ook effectieve hinder zal ervaren worden door de betrokken bewoners verbindt 

W-Kracht zich ertoe alle noodzakelijke remediërende maatregelen te nemen. Deze maatregelen 

zullen in overleg met de bewoners bepaald worden, en kunnen bestaan uit de volgende 

ingrepen: 

- het aanbrengen van aangepaste zonnewering of coating op de ramen,  

- het aanleggen van bijkomende beplanting die de hinder van slagschaduw kan afschermen 

- het stilleggen van de wieken van de toestellen op de ogenblikken dat slagschaduw 

veroorzaakt wordt voor de omwonenden (stilstandregeling van de wieken).  

De windturbines worden in elk geval uitgerust met een automatische stilstandmodule. 

 

Gezien de aard en de grootte van de voorziene overschrijdingen zal de laatstgenoemde maatregel 

geen fundamentele impact hebben op het productievolume van het windpark. 

De overschrijdingen van de norm van maximum 30 minuten slagschaduw per dag (in ‘worst case’ 

modus) bedragen in de meeste gevallen slechts enkele minuten per receptor. Aangezien deze 

mailto:info@w-kracht.be
http://www.w-kracht.be/


 

Windenergieproject Zandhoven-Albertkanaal

   
                       Pagina 58 van 108 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

NV W-Kracht , Kerkstraat 1, B-8210 Zedelgem (Loppem), T +32478/516144, F +3250/382514, info@w-kracht.be www.w-kracht.be 

 

berekening gebaseerd is op een ‘maximaal’ mogelijk aantal uren slagschaduw, (en niet op het ‘te 

verwachten’ aantal uren), zal een overschrijding van deze laatste norm zich in realiteit 

hoogstwaarschijnlijk niet, of minstens niet in de mate zoals uit de berekeningen blijkt, voordoen.  

 

Mocht dit evenwel toch het geval zijn, zal W-Kracht, bij effectieve hinder voor de inwoners ook de 

nodige remediërende maatregelen nemen om deze hinder steeds onder de vooropgestelde norm 

te houden.  

 

De detailanalyses met slagschaduwkalender voor elk aangegeven object en per windturbine zijn 

terug te vinden in bijlage R20.1.6.1 bij de ‘Aanvraag tot het bekomen van een 

omgevingsvergunning’. Onder meer wordt per windturbine een slagschaduwkalender gegeven, 

evenals per gedefinieerd relevant slagschaduwgevoelig object. Hieruit is af te leiden wanneer 

welk object door welke windturbine “getroffen” kan worden door slagschaduw. 

 

6.10.5  Interpretatie slagschaduwberekeningen 

 

6.10.5.1 Relevantie van de receptoren 

 

Bij het aanduiden van de slagschaduwreceptoren werd evenwel niet nagegaan of de betrokken 

woningen of bedrijfsgebouwen effectief vensters hebben die uitgeven in de richting van de 

windturbines. Alle mogelijke plaatsen werden aldus aangeduid als schaduwgevoelig, hoewel bij 

een aantal ervan vermoedelijk geen effectieve hinder zal waargenomen worden, omdat er vaak 

schaduw afgeworpen wordt op muren van woningen waar geen vensters aanwezig zijn of op 

vensters waarachter geen (schaduwgevoelige) activiteiten plaatsvinden.  

 

6.10.5.2 Aanwezigheid van obstakels 

 

Bij de hogervermelde berekening van de slagschaduw werd geen rekening gehouden met 

obstakels die het zicht belemmeren. Struikgewas, hagen of bomenrijen, hoge en grote gebouwen, 

of gelijk welk ander niet transparant obstakel kan het zicht op de windturbines beperken en dus 

een sterk reducerend effect op de berekende slagschaduwtijden hebben. 

 

6.10.5.3 Definitie van de receptoren (‘Green House Mode’ vs. ‘Single Direction Mode’) 

 

Alle slagschaduwberekeningen werden uitgevoerd met WindPro, in de ‘Green House Mode’, zoals 

uitdrukkelijk voorgeschreven in de Vlarem-wetgeving. Deze modus gaat ervan uit dat elke in 

aanmerking genomen slagschaduwreceptor licht ontvangt uit alle richtingen. Dit is echter een 

theoretische benadering van de realiteit. 

 

Indien dezelfde berekeningen zouden worden overgedaan :  

- rekening houdende met de werkelijke oriëntatie van de ramen/glaspartijen 

- rekening houdende met de werkelijke afmetingen van de ramen/glaspartijen 
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- rekening houdende met aanwezige obstakels die het rechtstreeks zicht op individuele 

windturbines reëel belemmeren. 

zullen de bekomen resultaten binnen de vooropgestelde normen blijven.  Dergelijke aanname is 

immers ongetwijfeld een correctere weergave van de reële situatie zoals ze zich na inplanting van 

de windturbines zal voordoen. 

 

6.10.5.4 Reëel te verwachten slagschaduwhinder per receptor 

 

Bij wijze van illustratie wordt voor de 5 meest slagschaduwgevoelige receptoren (waarvoor dus 

volgens de berekeningen het hoogste aantal uren slagschaduw te verwachten zou zijn) de 

concrete situatie nader toegelicht. De receptoren worden op de luchtfoto hieronder aangeduid. 

 

 
 

Figuur 17 : Luchtfoto van de projectzone met aanduiding van de 7 meest gevoelige 

slagschaduwreceptoren. 

 

Voor alle andere receptoren worden de detailgegevens verstrekt in  de originele rapporten die 

met behulp van het WindPro – software systeem werden opgesteld en die zich in bijlage R20.1.6.1 

bij de ‘Aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning’. 

  

Op basis van de elementen, geschetst in de voorgaande punten, wordt hier de concrete situatie 

van een aantal beoordelingspunten (waarvoor het grootste aantal uren slagschaduw werd 

berekend) nader toegelicht. 
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 - Bisschoppenbos, 2240 Zandhoven (woning) 

   

  Het gaat hier om een alleenstaande woning die achteraan uitgeeft op het bedrijventerrein. 

De achterzijde van de woning is gericht naar de inplantingsplaatsen van WT01 en WT02.  

 

   SR01  Woning (BG) 169 509  209 919  5x2  34:43   01:56 

 
    

   
  SR01 : Foto 1              

  

 Volgens de ‘Greenhouse’ berekening bedraagt de te verwachten slagschaduw 34,75 u op 

jaarbasis. Enkel de zuidelijke zijgevel van de woning  is rechtstreeks op de inplanting van 

WT01 (die hoofdzakelijk voor de slagschaduw verantwoordelijk zal zijn) gericht. Of er zich 

aan die zijde van de woning ramen bevinden is niet duidelijk, maar we gaan er 

logischerwijze vanuit dat dit wel zo is.  

 

     
   

   
   

  Mogelijke slagschaduw zal zich hoofdzakelijk kunnen voordoen tussen 10 oktober en 10 

maart, hoofdzakelijk tussen 12.10 en 14.00 uur. 

  WT02 zal kortere periodes van slagschaduw kunnen veroorzaken tussen 25 januari en 15 

februari, en tussen 25 oktober en 18 november, respectievelijk tussen 09.00 uur en 09.30 

uur, en tussen 08.30 uur en 09.00 uur. 
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- Vaartstraat, 2240 Zandhoven (bedrijfsgebouw Eurobeton) 

   

  Het gaat hier om een bedrijfsgebouw, gelegen op het bedrijventerrein.  

 

   SR09  Bedrijf 169 237 209 732 5x2 23:01  01:10 

 

       
 
  SR09 : Foto 1              

 

 Volgens de ‘Greenhouse’ berekening bedraagt de te verwachten slagschaduw 23 uur op 

jaarbasis. Enkel de oostelijke zijde van het gebouw is op de inplanting van WT01 en WT02 

gericht. Of er zich aan die zijde van het gebouw ramen bevinden is niet duidelijk. Er wordt 

vanuit gegaan dat dit wel het geval is. 

 

  
   

   
 

  Mogelijke slagschaduw zal zich hoofdzakelijk kunnen voordoen tussen begin april en 

midden mei, en van 20 juli tot 10 september,  

  Bovendien zal WT02 nog kortere periodes van slagscahduw kunnen veroorzaken, van 1 tot 

15 maart en van 1 tot 15 oktober, respectievelijk steeds tussen 07.45 uur en 08.15 uur en 

tussen 08.30 uur en 09.00 uur. 
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Tussen het bedrijfsgebouw en de inplanting van de windturbines bevinden zich een ander 

bedrijfsgebouw en hoge bomen die de rechtstreekse zichten op de windturbine(s) 

(minstens deels) zullen belemmeren. In realiteit zal slagschaduwhinder zich in elk geval 

minder frequent voordoen dan uit de theoretische berekeningen blijkt. 

 

 - Venstraat, 2240 Zandhoven (woning) 

 

Deze slagschaduwgevoelige receptor heeft betrekking op een woning aan de overzijde van 

het Albertkanaal. De achterzijde van de woning is naar noorden gericht, in de richting van 

de voorziene inplanting van WT01. 

 

   SR14  Woning  169 664  209 326  5x2  17:01   00:46 

 

   
 

  SR14 : Foto 1             SR14 : Foto 2 
 

 
    

  
  
 De bedoelde woning heeft een ‘te verwachten aantal’ uren slagschaduw op jaarbasis van 

ruim 17 uur. Deze zal zich kunnen voordoen tussen begin mei en begin augustus, tussen 
07.00 uur en 08.00 uur ’s morgens. 
Gezien de oriëntatie van de woning zal de slagschaduw enkel afkomstig kunnen zijn van 

WT01. In elk geval zullen, zoals voor alle andere woningen, de gepaste maatregelen 

mailto:info@w-kracht.be
http://www.w-kracht.be/


 

Windenergieproject Zandhoven-Albertkanaal

   
                       Pagina 63 van 108 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

NV W-Kracht , Kerkstraat 1, B-8210 Zedelgem (Loppem), T +32478/516144, F +3250/382514, info@w-kracht.be www.w-kracht.be 

 

genomen worden om de hinder te beperken tot maximaal 8 uur op jaarbasis, en ook de 

grens van maximaal 30 minuten per dag te respecteren. 

 

 - Venstraat, 2240 Zandhoven (woning) 

 

Deze slagschaduwgevoelige receptor heeft betrekking op een woning die een gelijkaardige 

oriëntatie heeft als de woning, aangeduid als receptor SR14 (hierboven). De achterzijde van 

deze woning is eveneens naar het noord(west)en gericht, in de richting van de voorziene 

inplanting van WT01. 

 

   SR15  Woning (BG) 169 712  209 338  5x2  18:16   00:51 

 

   
 

  SR15 : Foto 1             SR15 : Foto 2 
 

 
    

   
 

Voor de bedoelde woning bedraagt het ‘te verwachten aantal’ uren slagschaduw op 

jaarbasis bijna 18 uur en 16 minuten. Deze zal zich kunnen voordoen tussen begin mei en 

begin augustus, tussen 07.00 uur en 08.00 uur ’s morgens. 

Gezien de oriëntatie van de woning zal de slagschaduw enkel afkomstig kunnen zijn van 

WT01. Het slagschaduw profiel is duidelijk gelijkaardig aan dat van de woning met receptor 

SR14. 
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Ook hier zullen uiteraard, zoals voor de andere woningen in de omgeving van het project, 

de gepaste maatregelen genomen worden om de hinder te beperken tot maximaal 8 uur op 

jaarbasis, en ook de grens van maximaal 30 minuten per dag te respecteren. 

 

 - Venstraat, 2240 Zandhoven (woning) 

 

Deze slagschaduwgevoelige receptor heeft betrekking op een woning die een gelijkaardige 

oriëntatie heeft als de woningen, aangeduid als receptoren SR14 en SR15 (hierboven). De 

achterzijde van deze woning is eveneens naar het noorden gericht, in de richting van de 

voorziene inplanting van WT01. 

 

   SR16  Woning  169 729   209 339  5x2  17:55  00:54 

 

   
 

  SR16 : Foto 1             SR16 : Foto 2 
 

 
   

   
    

De bedoelde woning heeft een ‘te verwachten aantal’ uren slagschaduw op jaarbasis van 

bijna 18 uur. Deze zal zich voornamelijk voordoen tussen 10 mei en 31 augustus, telkens 

tussen 07.00 uur en 08.00 uur, en enkel afkomstig zijn van WT01. 
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Gezien de oriëntatie van de woning zal de slagschaduw enkel afkomstig kunnen zijn van 

WT01. Het slagschaduw profiel is duidelijk gelijkaardig aan dat van de woningen met 

receptoren SR14 en SR15. 

 

Ook hier zullen uiteraard, zoals voor de andere woningen in de omgeving van het project, 

de gepaste maatregelen genomen worden om de hinder te beperken tot maximaal 8 uur op 

jaarbasis, en ook de grens van maximaal 30 minuten per dag te respecteren. 

 

 - Herentalsebaan, 2240 Zandhoven (woning) 

   

  Het gaat hier om een woning, gelegen ten oosten van de voorziene inplanting van WT02.  

 

   SR22  Woning  170 431  209 378  5x2  20:26   01:04 

 

   
   
  SR22 : Foto 1         SR22 : Foto 2 

  

Volgens de ‘Greenhouse’ berekening bedraagt de te verwachten slagschaduw 20,5 uur op 

jaarbasis. Het is de windturbine WT02 die hoofdzakelijk voor deze slagschaduw 

verantwoordelijk zal zijn. 
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  De meest kritieke periodes voor slagschaduw zijn tussen 1 mei en 10 augustus, steeds 
tussen 19.10 en 20.30 uur. De slagschaduw zal dan veroorzaakt worden door WT02.  

  Tijdens de eerste helft van mei en tussen 25 juli en 15 augustus kan WT01 bovendien korte 
periodes van slagschaduw veroorzaken, steeds rond 20.30 uur. 

 

Uiteraard zullen ook hier de gepaste maatregelen genomen worden om de hinder te 

beperken tot maximaal 8 uur op jaarbasis, en ook de grens van maximaal 30 minuten per 

dag te respecteren. 

 

 - Waterschap, 2240 Zandhoven (vervallen boerderij) 

   

  Het gaat hier om de vervallen gebouwen van een voormalige boerderij, waarvan het 

vroegere woongedeelte gelegen is op een afstand van 109m ten noorden van de voorziene 

inplanting van WT02.  

 

   SR31  Vervallen boerderij 170 128 209 584  5x2  69:51  02:13 

 

   
   
  SR31 : Foto 1            SR31 : Foto 2 

  

Volgens de ‘Greenhouse’ berekening bedraagt de te verwachten slagschaduw bijna 70 uur 

op jaarbasis. Het is de windturbine WT02 die hoofdzakelijk voor deze slagschaduw 

verantwoordelijk zal zijn. 
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  De meest kritieke periodes voor slagschaduw zijn tussen 15 februari en 25 april, en tussen 

15 augustus en 25 oktober, steeds tussen 13.15 en 15.45 uur. In de periode vóór einde 

maart, zolang het winteruur van toepassing is, zal dit en uurtje vroeger zijn. De slagschaduw 

zal dan veroorzaakt worden door WT02.  

   

  Tussen 15 april en 10 mei en tussen 1 en 25 augustus kan WT01 bovendien korte periodes 

van slagschaduw veroorzaken, steeds rond 20.00 uur. 

 

Op dit ogenblik gaat het hier om de verwaarloosde gebouwen van een vroegere boerderij 

die niet meer in gebruik is, en uiteraard ook onbewoond. Mocht deze site in de toekomst 

terug in gebruik worden genomen en bewoond worden, zullen ook hier de gepaste 

maatregelen genomen worden om de hinder te beperken tot maximaal 8 uur op jaarbasis, 

en ook de grens van maximaal 30 minuten per dag te respecteren. 

 

Alle vermelde gebouwen hebben een verwacht aantal uren slagschaduw op jaarbasis van 15 uren 

of meer. Door middel van stilstandregeling (zie verder in punt 6.10.6.5) of andere maatregelen 

(zoals voorzien in punt 6.10.6.4, indien hierover met de betrokkenen een overeenkomst kan 

worden bereikt) zal hieraan in elk geval geremedieerd worden zodat het aantal uren slagschaduw 

zowel op jaarbasis als op dagbasis steeds onder de decretaal bepaalde normen zal blijven. 

 

6.10.6 Remediërende maatregelen 

 

Om de mogelijke overschrijdingen van de toegestane hinder op het vlak van slagschaduw weg te 

werken zal als volgt tewerk gegaan worden : 

 

6.10.6.1. Bepalen van de slagschaduwgevoelige objecten 

 

Binnen de slagschaduwcontour van 4 uur/jaar en 30 minuten/dag worden de relevante 

slagschaduwgevoelige objecten vastgelegd op basis van de slagschaduwstudie opgesteld op basis 

van de WindPro-berekeningen (zie de originele WindPro rapporten in bijlage R20.1.6.1 bij de 

‘Aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning’. 

 

6.10.6.2 Modellering van de werkelijke situatie 

 

De relevante slagschaduwgevoelige objecten worden gedetailleerd beschreven (exacte locatie, 

oriëntatie en grootte van de ramen en licht doorlatende vlakken). Bepaalde relevante 

slagschaduwgevoelige objecten kunnen volledig of deels afgeschermd worden door andere 

objecten zoals hagen, bomen of gebouwen. In het gedetailleerde simulatiemodel worden deze 

objecten eveneens in rekening genomen. 
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6.10.6.3 Opstellen van slagschaduwkalenders 

 

Per relevant slagschaduwgevoelig object wordt een gedetailleerde slagschaduwkalender 

opgesteld die per dag het maximum aantal minuten slagschaduw aangeeft zowel voor het 

volledige windturbinepark als voor elke afzonderlijke windturbine. Op basis hiervan wordt een 

grafiek opgemaakt. 

 

  
 

Figuur 18 : Voorbeeld slagschaduwkalender per slagschaduwgevoelig object en per windturbine. 

 

6.10.6.4. Preventieve maatregelen 

 

Het is mogelijk om door middel van relatief eenvoudige ingrepen de hoeveelheid slagschaduw te 

beperken : 

- Het plaatsen van zonwering aan de zijde van de gebouwen waar gedurende langere 

periodes slagschaduw kan voorkomen. 

- Het plaatsen van coating op de ramen aan de zijde van de gebouwen waar gedurende 

langere periodes slagschaduw kan voorkomen. 

- Het aanleggen van beplanting rond de gebouwen die de hinder grotendeels kan 

wegnemen. 

 

6.10.6.5. Technische maatregelen 

 

Elke windturbine beschikt over een lichtsensor en kan op basis van de hieruit bekomen 

informatie, én op basis van de berekende reducties op een vrij eenvoudige manier afgeregeld 

worden in functie van de mogelijke voorziene ogenblikken waarop slagschaduw kan veroorzaakt 

worden. Op die manier zal elke windturbine op de meest kritieke ogenblikken automatisch in de 
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stilstand-modus geplaatst worden (in een vooraf bepaalde positie, die elke hinder voor de 

omgeving op die tijdstippen wegneemt). 

 

Vanaf 2015 is bovendien het nieuw ontwikkelde ‘NorthTec systeem’ beschikbaar. Dit is een 

geavanceerd centraal ‘shadow management’ systeem dat in 1 van de windturbines wordt 

geïnstalleerd. Het systeem bevat een zonnestraalsensor die op deze windturbine wordt 

gemonteerd. Verder wordt in het systeem de GPS positie van elk slagschaduwgevoelig object 

gedefinieerd met de afmetingen van de ramen en oriëntatie etc... evenals de positie van alle 

windturbines (in dit geval dus de beide windturbines). 

Het systeem controleert dan continu op basis van datum en tijd welk slagschaduwgevoelig object 

op dat ogenblik hinder kan ondergaan en door welke windturbine dit wordt veroorzaakt. Indien er 

mogelijke hinder is, wordt dan de betreffende windturbine uitgeschakeld. 

 

Voordelen van dit systeem zijn: 

 

 Er kan rekening gehouden worden met de Vlarem eisen van max 8 uur per jaar en max 30 

min/dag. De voorafgaandelijke programmatie laat een optimale werking toe.  

 Directe rapportering conform Vlarem eisen is mogelijk. 

 Een centraal systeem volstaat voor een volledig windpark. 

 Het systeem houdt rekening met de windrichting (en dus de positie van de wieken van 

elke windturbine). 

 

Met dit NorthTec systeem (2015) wordt het dus mogelijk om met 1 management systeem alle 

windturbines aan te sturen, en zo tot een geïntegreerd beheer te komen op vlak van slagschaduw, 

waardoor alle cumulatieve effecten automatisch kunnen opgevangen worden. Elke object 

ondergaat dan maximaal 8 uur (cumulatieve) slagschaduw/jaar en max 30 min/dag.  

 

6.10.7 Productieverlies ingevolge stilstand 

 

Voor het voorliggende project werd op basis van de theoretische benadering van deze 

slagschaduwstudie een berekening gemaakt van het productieverlies ten gevolge van de 

stilstandmaatregelen nodig om alle de slagschaduwhinder voor alle relevante objecten onder de 

decretale norm te houden.   

Hierbij werd uitgegaan van de theoretische (en dus uiterst negatieve) uitgangspunten zoals 

hiervoor geschetst : 

 

- Alle aangeduide receptoren werden als relevant beschouwd. 

- Met obstakels die een belangrijke milderende invloed kunnen hebben op de slagschaduw 

werd geen rekening gehouden. 

- De receptoren werden als ‘Green House’ gemodelleerd, alsof elke slagschaduwreceptor 

licht ontvangt uit alle richtingen. Er werd dus geen rekening gehouden met de 

aanwezigheid, met de werkelijke oriëntatie van de ramen/glaspartijen of met de 

werkelijke afmetingen van de ramen/glaspartijen. 
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- Alle overschrijdingen van de slagschaduwnorm worden opgevangen door stilstand van de 

wieken. 

 

Op basis van deze uitgangspunten werd een energieproductieberekening uitgevoerd   van het 

verlies als gevolg van slagschaduw. Voor de beide windturbines resulteert dit in een gemiddeld 

verlies van minder dan 1 %.  

 

6.10.8 Besluit 

 

Uit de slagschaduwstudie blijkt dat, zonder ingrepen, de norm voor slagschaduw bij een aantal 

gebouwen overschreden kan worden.  

 

In de mate dat de slagschaduw zich effectief voordoet verbindt de ontwikkelaar zich om de 

nodige remediërende maatregelen te nemen. 

 

Na constructie van de windturbines wordt de gedetailleerde programmatie gedaan van de 

software voor de stilstandmodule. Hierbij wordt dan voor élk gebouw dat binnen de zone valt, 

waar mogelijke overschrijding van de slagschaduwnormen kan voorkomen, een uiterst 

gedetailleerde inventaris gemaakt, rekening houdende met het aantal ramen, de oriëntering, de 

grootte van de ramen, mogelijke hindernissen,… Deze programmatie zal de basis vormen van de 

stilstandregeling.  

Daarna zal, in overleg met de betrokken partijen, het feitelijke optreden van slagschaduw worden 

opgevolgd (bijv. aan de hand van een logboek) gedurende een redelijke en aanvaardbare 

evaluatieperiode. Indien uit deze opvolging zou blijken dat er zich nog hinderlijke 

slagschaduweffecten voordoen op bepaalde kritieke objecten, zullen mitigerende maatregelen 

worden voorgesteld en uitgevoerd tijdens en na de evaluatieperiode. Deze kunnen zijn: 

 

 Slagschaduwsensoren  zullen   op   de   windturbines  worden  geïnstalleerd  teneinde  de   

betreffende windturbine te stoppen op de momenten van gevaar voor slagschaduw. 

 Het installeren van zonneweringen op kritische schaduwgevoelige objecten. 

 Het aanbrengen van extra beplanting zodat het rechtstreeks zicht op de windturbines 

beperkt wordt, en derhalve ook de hinder t.g.v. slagschaduw. 

 

Vervolgens zal er per windturbine, conform de voorschriften van de sectorale voorwaarden van 

het Vlarem, een controlerapport worden bijgehouden van de effectieve slagschaduweffecten. Op 

basis van dit controlerapport en de opvolging met de betrokken partijen (logboek) zullen per 

schaduwgevoelig object en per windturbine de passende maatregelen worden getroffen. 

 

De projectontwikkelaar garandeert dat het project de uiterst strenge sectorale voorwaarden van 

het Vlarem 2012 inzake slagschaduw zal respecteren op alle individuele woningen die gelegen zijn 

rond de projectzone.  
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Op kritische locaties  zal er bovendien een logboek geplaatst worden zodat in de eerste twee jaar 

na realisatie van de turbines de stilstandskalender verder verfijnd kan worden. 

Tenslotte zal er ook, conform de Vlarem II, tijdens de eerste twee jaren na realisatie een 

controlerapport worden bijgehouden per windturbine op basis waarvan de milieu-inspectie de 

effectief opgetreden slagschaduw kan monitoren. In dit controlerapport zal worden aangegeven 

hoeveel effectieve slagschaduw elk relevant slagschaduwgevoelig object (binnen de contour van 

vier uur verwachte slagschaduw per kalenderjaar) heeft getroffen en welke remediërende 

maatregelen er eventueel genomen zijn. 

 

In de hoger genoemde bijlage R20.1.6.1 van omgevingsvergunningsaanvraag worden de details 

van de berekeningen van de slagschaduwimpact weergegeven. Onder meer wordt per 

windturbine een slagschaduwkalender gegeven, evenals per gedefinieerd slagschaduwgevoelig 

object. Hieruit is af te leiden wanneer welk object door welke windturbine “getroffen” kan 

worden door slagschaduw. 

 

W-Kracht verbindt er zich bijgevolg toe de eventuele slagschaduwhinder nauw op te volgen en bij 

te sturen waar nodig, zodat de norm van acht uur effectieve slagschaduw per jaar met een 

maximum van dertig minuten effectieve slagschaduw per dag (artikel 5.20.6.2.3) voor elk relevant 

slagschaduwgevoelig object wordt bereikt. 

 

Als besluit kan men stellen dat de hinder door slagschaduw van de voorgestelde turbines, 

desgevallend mits het nemen van bijkomende maatregelen, zal beantwoorden aan de 

vooropgestelde slagschaduwnormen.  
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6.11 VEILIGHEID  

 

6.11.1 Algemene veiligheidsaspecten 

 

De geselecteerde turbines zullen voldoende gecertificeerd zijn voor het windklimaat van de regio. 

De windturbines zijn door onafhankelijke keuringsinstellingen, zoals DNV (Det Norske Veritas) of 

Germanischer Lloyd, voldoende gecertificeerd voor het windklimaat in de projectzone.  

 

In de normen worden eisen gesteld aan de materialen voor wat betreft vermoeiing, corrosie, 

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

zodanig ontworpen dat de windturbines onder alle weercondities veilig gebruikt kunnen 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 zijn 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 en bliksembeveiliging. Het  

ijsdetectiesysteem dient ervoor te zorgen dat, bij ijsvorming tijdens het in bedrijf zijn van de 

turbines, de windturbines zullen stilgelegd worden. Vooraleer de windturbines terug opgestart 

worden dient ter plaatse gecontroleerd te worden of alle stukken ijs van de bladen verwijderd 

zijn.  

 

6.11.2 Toetsing aan richtlijnen omzendbrief voor persoonsgebonden risico’s  

 

Het risico dat windturbines kunnen opleveren voor hun omgeving wordt bepaald door een aantal 

mogelijke ongevalscenario’s, waaronder structurele faling (mastbreuk), het naar beneden vallen 

van onderdelen (incl. IJs) en bladbreuk. Sinds december 2006 stelt de Vlaamse Overheid een 

richtlijn ter beschikking, waarin een methodologie beschreven wordt die toelaat deze 

ongevalscenario’s kwantitatief te beoordelen, en te toetsen aan de gangbare 

veiligheidsvoorwaarden. Deze berekening gebeurt op basis van de karakteristieken van een 

generieke windturbine.  

 

In overeenstemming met deze richtlijn dienen de volgende persoonsgebonden directe en 

indirecte risico’s beschouwd te worden:  

 Directe risico’s: het direct tot slachtoffers leiden door falen van de windturbine. Directe 

risico’s ontstaan doordat een persoon rechtstreeks wordt getroffen door een onderdeel 

van een windturbine. Directe risico’s kunnen opgedeeld worden in plaatsgebonden 

risico’s en groepsrisico’s:  
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o Het plaatsgebonden risico (PR) is de kans per jaar dat een persoon komt te 

overlijden door een ongeval binnen een inrichting, indien hij zich permanent en 

onbeschermd op een bepaalde plaats zou bevinden.  

 

o Groepsrisico is de kans dat in één keer een groep personen slachtoffer is van 

eenzelfde ongeval. Dit risico is afhankelijk van de aanwezige populatie bij de 

turbine op hetzelfde moment. De Vlaamse richtlijn schrijft voor dat indien binnen 

de effectafstand voor mastbreuk geen gebouwen of activiteiten zijn waar meer 

dan 10 personen tegelijk aanwezig zijn, het groepsrisico niet weerhouden dient te 

worden. Indien dit wel het geval is dient hiervoor door een erkend VR-deskundige 

een kwantitatieve veiligheidsstudie deze groepsrisico’s te bepalen. 

 

 Indirecte risico’s (domino-effecten): het indirect tot slachtoffers leiden door falen van de 

windturbine. Indirecte risico’s ontstaan doordat een nabijgelegen object wordt getroffen 

dat op zijn beurt weer een risico voor de omgeving veroorzaakt. Met betrekking tot de 

indirecte risico’s dient volgens de Vlaamse richtlijn enkel de impact van de windturbine op 

Seveso-plichtige activiteiten bestudeerd te worden.  

 

6.11.3 Evaluatie directe risico's  

 

De geldende veiligheidscontouren voor de directe, plaatsgebonden risico’s werden berekend voor 

een generiek windturbinetype dat volgens de sitekarakteristieken eventueel in aanmerking zou 

komen voor dit project. De bepalende factoren voor het directe plaatsgebonden risico zijn 

voornamelijk de combinatie van de masthoogte, de rotordiameter en het nominaal toerental.  

 

Tabel 9 : Risicocontouren voor plaatsgebonden directe risico’s  

 

           Kenmerken van de windturbine                                      

 

Maximale tiphoogte [m]    139,4  

Maximale rotordiameter [m]       82 

Nominaal toerental        18.0  

 

           Maximale risicocontouren                                        Berekende contour [in m] 

 

Externe personen (10-05/jaar contour) [m]   41  

Woonfunctie (10-06/jaar contour) [m]    179  

Kwetsbare locaties (10-07/jaar contour) [m]  179  

 

Binnen de “grens van de inrichting” dient het risico voor externe personen die permanent 

aanwezig zijn dus lager te zijn dan 10-5/jaar. De grootste risicocontour voor deze voorwaarde 

geeft hier een afstand van 41 m. Gezien de turbine niet geëxploiteerd wordt door de eigenaars 
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van de terreinen waarop ze gesitueerd zijn, overschrijdt de 10-5-contour steeds de grens van de 

inrichting (windturbine).  

 

Uit de Studie Windturbines en Veiligheid van SGS [8], uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse 

Overheid, blijkt dat een overschrijding van de 10-5-contour aanvaardbaar geacht wordt, indien 

een veiligheidsinformatieplan opgesteld wordt met de eigenaar van de terreinen tot waar de 10-

5-contour reikt. Een dergelijk plan zal worden opgemaakt met de terreineigenaars van de 

percelen binnen deze veiligheidscontour.  

 

Tevens dient een afstand van 179 m gehouden te worden van gebieden met woonfunctie. In de 

eerder vermelde studie van SGS worden “gebieden met woonfunctie” omschreven als  

 

1. woonzones zo aangeduid op het gewestplan of 

2. groepen van minstens 5 bestaande [vergunde, zonevreemde] wooneenheden die een 

ruimtelijk aaneengesloten geheel vormen.  

 

Aan deze eis wordt hier voldaan: de turbines houden ruimschoots voldoende afstand van de 

eerste aaneengesloten woningen / woonzones in de omgeving.  

 

Een derde risicocontour wordt bepaald door de eis van een risico van minder dan 10-7/jaar voor 

gebieden met kwetsbare locaties, bvb ziekenhuizen, scholen, etc. De worst case contour wordt 

hier bepaald op 179 m. Binnen deze straal liggen er geen kwetsbare gebieden.  

 

De directe, plaatsgebonden risico’s voldoen aan de eisen gesteld door de omzendbrief [1].  

  

Binnen de effectafstand voor mastbreuk (in casu 139,4 m) bevinden zich geen gebouwen of 

activiteiten waar meer dan 10 personen tegelijk aanwezig zijn. Aldus voldoet ook het directe 

groepsrisico aan de voorwaarden zoals vooropgesteld in de omzendbrief [1] en een specifieke 

kwantitatieve veiligheidsstudie dient dus niet uitgevoerd te worden.   

 

6.11.4 Evaluatie indirecte risico’s  

 

Met behulp van het KLIP-portaal werden plannen aangevraagd van ondergrondse pijpleidingen.  

Via deze aanvraag werden de volgende installatie-eigenaars geraadpleegd: AIEG, AIEM, AIR 

LIQUIDE, AIR PRODUCTS, ARG MBH & CO KG (via PETROCHEMICAL PIPELINE SERV.), ATOFINA 

POLYMERS ANTWERPEN (via FINA ANTW.OLEFINS), BASF ANTWERPEN, BELGACOM, BELGIAN 

PIPELINE ORGANISATION (NATO PIPELINES), BRITISH TELECOM, BRUTELE, CILE, CIRB, CODITEL 

(NUMERICABLE), COLT TECHNOLOGY SERVICES, COMMUNE DE THEUX, CORENOX (via AIR 

LIQUIDE), DOW BENELUX, EANDIS, ELIA, ESSO BELGIUM BVBA, ETHYLEEN PIJPLEIDING 

MAATSCHAPPIJ, EUROFIBER, FINA ANTWERP OLEFINS, FLUXYS, FLUXYS LNG , GASSCO AS, IDEA, 

IDEN, IECBW, IEG, INASEP, INFRAX, INTERCONNECTOR UK LTD, INTERCONNECTOR ZEEBRUGGE 

TERMINAL , IPALLE, LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LIMBURGSE VINYL MAATSCHAPPIJ, MOBISTAR, 

MOBISTAR ENTERPRISE SERVICES, NAPRO (via NAT. MAATSCHAPPIJ DER PIJPLEIDINGEN), 
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NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER PIJPLEIDINGEN, NITRACO (via PRAXAIR PRODUCTION), NMP/ARG 

(via PETROCHEMICAL PIPELINE SERVICES), ORES, PALL (via PETROCHEMICAL PIPELINE SERVICES) , 

PETROCHEMICAL PIPELINE SERVICES, PETROFINA (via FINA ANTWERP OLEFINS), PRAXAIR 

PRODUCTION, REGIE COMMUNALE DES EAUX DE LIMBOURG, REGIE DE L'ELECTRICITE DE WAVRE, 

ROTTERDAM ANTWERPEN PIJPLEIDING, SHELL (via ETHYLEEN PIJPLEIDING MAATSCHAPPIJ), 

SIBELGA, SOLVAY, SOLVIC (via SOLVAY), SOWAER, SPGE, SWDE, SYNTIGO, TECTEO, TELENET, 

TOTAL, TOTAL PETROCHEMICALS ANTWERPEN (via FINA ANTW.OL.), VERIZON BEL/LUX, VITOL 

TANK TERMINALS INTERNATIONAL BV, VIVAQUA, WINGAS GmbH & Co.KG. 

 

Enkel vanwege Air Liquide Industries Belgium NV werd een melding bekomen dat zich ten zuiden 

van de voorziene inplantingen, parallel met het Albertkanaal een gasleiding onder hoge druk 

bevindt.  

 

Een diepgaander onderzoek naar mogelijke risico’s voor deze ondergrondse leiding werd 

uitgevoerd. Hiervoor wordt verwezen naar de veiligheidsstudie, opgemaakt door Wouter De 

Clerck, Erkend VR-deskundige (SGS Belgium NV). Het rapport van deze studie bevindt zich in 

bijlage R20.1.6.2 bij de ‘Aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning’:  Studie impact 

windturbineproject op ondergrondse leidingen (Zandhoven – Albertkanaal) – Project 16.0285-v1. 

Deze studie concludeert de risico’s aanvaardbaar zijn. 

 

De indirecte risico’s hebben ook betrekking op naburige Seveso-activiteiten. 

 De dichtstbijzijnde Seveso-installaties (laagdrempelig), zijn : 

- De site van NOF Metal Coatings Europe, gelegen te 2280 Grobbendonk, Bouwelven 1, die 

zich bevindt op respectievelijk 9,6 km en 9 km van de voorziene inplantingen van WT01 

en WT02. 

- De site van Oleon, gelegen te 2520 Ranst (Oelegem), Vaartstraat 220, die zich bevindt op 

respectievelijk 3,5 km en 4,1 km van de voorziene inplantingen van WT01 en WT02. 

 

De dichtstbijzijnde hoogdrempelige Seveso-installaties is: 

- De site van GE Water & Process Technologies, gelegen te 2200 Herentals, Toekomstlaan 

54, die zich bevindt op respectievelijk 10 km en 9,4 km van de voorziene inplantingen van 

WT01 en WT02. 

- De site van Campine Varo Energy Tankstorage, gelegen te 2200 Herentals, Aarschotseweg 

26, die zich bevindt op respectievelijk 14,3 km en 13,7 km van de voorziene inplantingen 

van WT01 en WT02. 

 

Een diepgaander onderzoek is alleen nodig als een windturbine zich op minder dan 179 m van 

Seveso-installaties bevindt. Alle Seveso-bedrijven zijn dus ruim voldoende ver van de projectsite 

verwijderd. 

 

Ook de indirecte risico’s voldoen aldus aan de voorwaarden van de studie “Windturbines en 

Veiligheid” [8] en van de Omzendbrief [1].  
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6.12  NATUUR  

 

6.12.1 Omzendbrief R0/2014/02 

 

Windturbines kunnen zowel op de fauna als op de flora een impact hebben. De omzendbrief stelt 

dat de locatie getoetst dient te worden aan volgende beoordelingselementen: 

  

 Natura 2000 -richtlijnen: combinatie van de Europese Richtlijnen 92/43/EEG 

(Habitatrichtlijn) [9] en 79/409/EEG (Vogelrichtlijn) [10]  

 

 VEN en IVON-gebieden: Vlaams Ecologisch Netwerk-gebieden (VEN) en Integraal 

Verwevend en Ondersteunend Netwerk (IVON) Gebieden (bestaande uit 

natuurverwervingsgebieden (NVWG) en natuurverbindingsgebieden) [11]  

 

 Andere gebieden met ecologische waarde. Aangezien windturbines vooral een impact 

hebben op de vogelpopulatie, werd de site ook getoetst aan de Vogelatlas [12], een 

beleidsondersteunende atlas, opgesteld door het Instituut voor Natuurbehoud, waarin de 

voor vogels en vleermuizen meest gevoelige gebieden ten aanzien van de inplanting van 

windturbines zijn geïnventariseerd op basis van speciale beschermingsgebieden, zoals 

bijvoorbeeld vogelrichtlijngebieden, broed- en pleistergebieden en trekroutes.  

 

Op onderstaande punten worden de diverse gebieden besproken.  

 

6.12.2 Natura 2000 -richtlijnen 

 

Er bevindt zich een  deelgebied  van het habitatrichtlijngebied ‘Bos- en heidegebieden ten oosten 

van Antwerpen’ op zo’n 670 m ten oosten van de voorziene inplanting van WT02. 

 

Het habitatrichtlijngebied ‘Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en 

heiden’ is gelegen op ongeveer 700 m ten zuidoosten van de voorziene inplanting van WT02. 

 

Een uitloper van hetzelfde habitatrichtlijngebied strekt zich tenslotte uit tot op 1,1 km ten 

zuidwesten van de voorziene inplantingsplaats van WT01. 
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Figuur 19 : Habitatrichtlijngebieden in de omgeving van het project (bron : Geopunt Vlaanderen) 

 

Het dichtstbij gelegen vogelrichtlijngebied ‘De Zegge’ bevindt zich op ongeveer 14  km ten oosten 

van de projectsite. Door de grote afstand tot het vogelrichtlijngebied zijn effecten door geluid, 

lucht en menselijke aanwezigheid op vogelsoorten uitgesloten.  

 

De mogelijke impact van het geplande windturbineproject op de speciale beschermingszones 

wordt uitgebreid beschreven in de Beknopte Nota ‘Windturbineproject Zandhoven Viersel-

Albertkanaal‘, opgesteld door de heer Jan Verstraeten, Erkend Deskundige Fauna en Flora. Het 

rapport met referte JVS-2016-09 bevindt zich in Bijlage E8 bij de ‘Aanvraag tot het bekomen van 

een omgevingsvergunning’. 

 

6.12.3 VEN-IVON gebieden 

 

Net ten zuiden daarvan bevindt zich het VEN-IVON gebied ‘De Kleine Netevallei ten noorden van 

Lier’, op een afstand van ongeveer 570 m ten zuidoosten van de voorziene inplanting van WT02. 

 

Het VEN-IVON gebied ‘De vallei van de Molenbeek en de Tappelbeek’ is gelegen op ongeveer 800 

m  ten oosten van de inplanting van WT02.  
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Figuur 20 : VEN-en IVON-gebieden in de (ruime) omgeving van het project  

 

De ligging van de geplande windturbines t.o.v. de gebieden afgebakend in het kader van het 

Vlaams Ecologische Netwerk wordt verder toegelicht in de Beknopte Nota ‘Windturbineproject 

Zandhoven Viersel-Albertkanaal‘, opgesteld door de heer Jan Verstraeten, Erkend Deskundige 

Fauna en Flora. Het rapport met referte JVS-2016-09 bevindt zich in bijlage E6bis bij de ‘Aanvraag 

tot het bekomen van een omgevingsvergunning’. 

 

6.12.4 Vogelatlas (impact op vogels en vleermuizen) 

 

Het gebied van en rondom de projectsite is in de ‘Vlaamse Risicoatlas Vogels-Windturbines’ 

ingekleurd als risico 2 (risico voor vogels). 

 

Voor uitgebreide toelichting over dit aspect (vogels en vleermuizen) wordt integraal verwezen 

naar de Beknopte Nota ‘Windturbineproject Zandhoven Viersel-Albertkanaal‘, opgesteld door de 

heer Jan Verstraeten, Erkend Deskundige Fauna en Flora. Het rapport met referte JVS-2016-09 

bevindt zich in bijlage E6bis bij de ‘Aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning’. 

 

Deze natuurtoets is vergezeld van een afschrift van het preadvies ‘Inplanten 2 turbines te 

Zandhoven’ d.d. 24 mei 2016 van het Agentschap Natuur en Bos, met kenmerk DA/16-06320 (zie 

bijlage E6quater bij de ‘Aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning’) waarin wordt 

gesteld dat de natuurtoets dient te worden aangevuld op basis van een aantal 
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bemerkingen/gegevens. De bijgevoegde beknopte nota (zie bijlage E6bis bij de ‘Aanvraag tot het 

bekomen van een omgevingsvergunning’) werd op basis van dit preadvies bijgestuurd. 

 

In bijlage E6quater bij de ‘Aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning’ wordt 

eveneens het nieuwe preadvies d.d. 13 juli 2016 van het Agentschap Natuur en Bos, met kenmerk 

DA/16-09090-AN toegevoegd. Dit tweede advies dient samen te worden gelezen met het eerder 

vermelde advies. Ook op basis van dit advies werd de natuurtoets uitgebreid voor wat betreft de 

daarin vermelde aspecten. 
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6.13  MER-PLICHT  

 

De omzendbrief [1] verwijst naar het MER-besluit van de Vlaamse Regering (‘Besluit van de 

Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën van projecten 

onderworpen aan milieueffectrapportage’) van 10 december 2004 dat voor windenergieprojecten 

de volgende categorieën bepaalt van projecten die aan een project-m.e.r. worden onderworpen, 

maar waarvoor de initiatiefnemer een gemotiveerd verzoek tot ontheffing kan indienen : 

installaties voor het opwekken van elektriciteit door middel van windenergie voor zover de 

activiteit betrekking heeft op:  

 

 20 windturbines of meer;  

 4 windturbines of meer, die een aanzienlijke invloed (kunnen) hebben op een bijzonder 

beschermd gebied.  

 

Deze nota beschrijft de inplanting van twee windturbines. Er bevinden zich een aantal bijzonder 

beschermde gebieden op ruime afstand van de voorziene inplantingen. Voor een verdere 

gedetailleerde beschrijving van deze gebieden en de mogelijke invloed van de voorgestelde 

windturbines wordt verwezen naar de hoofdstukken 6.8 (inzake landschap) en 6.12 (inzake 

natuur) van de huidige lokalisatienota. Als conclusie kan worden gesteld dat het nieuwe project 

geen aanzienlijke invloed zal hebben op een ‘bijzonder beschermd gebied’. Het onderhavige 

project dient dus niet aan een project-MER onderworpen te worden.  

 

Het huidige dossier valt onder de toepassing van de onder Bijlage III van het MER-besluit van 2004 

(‘Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de 

categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage) genoemde categorieën van 

projecten : 

 

Bijlage III. De categorieën van projecten waarvoor overeenkomstig artikel 4.3.2, § 2bis en § 3bis, 

van het decreet een project-MER of een project-m.e.r.-screeningsnota moet worden opgesteld. 

1. Landbouw, bosbouw en aquacultuur 
(…) 

2. Extractieve bedrijven 
(…) 

3. Energiebedrijven 
a) industriële installaties voor de productie van elektriciteit, stoom en warm water met 

uitzondering van kernenergiecentrales (projecten die niet onder bijlage I of II vallen) 

(…) 

(eigen onderlijning) 

 

In artikel 1, 5° van het project-M.E.R.-besluit wordt een project-M.E.R.-screeningsnota 

gedefinieerd als “een document waarin van een voorgenomen project wordt aangegeven of er 

aanzienlijke effecten voor mens en milieu te verwachten zijn.” De M.E.R.-screeningsnota dient bij 

de vergunningsaanvraag gevoegd te worden. 
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Het beantwoorden van de vragen in onderdeel 5 van de ‘Aanvraag van een omgevingsvergunning 

voor stedenbouwkundige handelingen of de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit’ 

wordt beschouwd als een M.E.R.-screeningsnota. Voor elk van de effecten die in het 

desbetreffende onderdeel (en bijlagen) worden aangehaald, wordt gemotiveerd waarom de te 

verwachten effecten niet aanzienlijk zijn. 

Op basis van de kenmerken van het project, de omgeving en de analyse van de effecten van de 

aanvraag op de omgeving worden dan ook geen aanzienlijke effecten verwacht. 

 

6.14  LUCHTVAART  

 

In juni 2006 verscheen de circulaire CIR-GDF 03 “CIRCULAIRE BEBAKENING HINDERNISSEN” [14].  

Deze circulaire bepaalt de toepassing en de procedure voor de adviesverlening met betrekking tot 

luchtvaart. Deze circulaire 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 projectzone ligt niet binnen een CTR-zone, en er zijn volgens de beschikbare informatie ook 

geen belangrijke radars of straalpaden nabij. Antwerp Airport (Deurne) bevindt zich op ongeveer 

13 km en de luchthaven van Zaventem bevindt zich op ruim 35 km van de projectsite. Ook 

recreatieve of kleinere luchthavens zijn op voldoende afstand gelegen : 

 Zoersel Airport (Malle) ligt op ruim 10 km van de dichtstbij gelegen winturbine. 

 Aeroclub Keiheuvel (Balen) is gelegen op 23,5 km van het project. 

 

6.15  MAXIMALISATIE VAN DE ENERGETISCHE PRODUCTIE 

 

Het voorgestelde project van 2 windturbines langsheen het Albertkanaal in Zandhoven geeft een 

maximale invulling aan dit gebied. Noch in westelijke, noch in oostelijke richting zal dit 

windturbinepark kunnen uitgebreid worden. Zowel de bestemmingsvoorschriften als de feitelijke 

stedenbouwkundige invulling van die gebieden (zowel in westelijke als in oostelijke richting) laten 

dit niet toe.  

Tegelijk wordt evenwel de mogelijkheid open gehouden voor de eventuele toekomstige 

inplanting van 1 bijkomende windturbine, in het midden tussen de twee voorziene windturbines. 

De vrijgehouden tussenafstand laat dit probleemloos toe.   Momenteel blijkt het echter niet 

mogelijk te zijn om hierover met de eigenaars van de betrokken percelen een overeenkomst af te 

sluiten. 

 

Bij de keuze van de inplantingen werd, naast de aanwezigheid van het (klein)stedelijk gebied in de 

nabije omgeving en de situering van het project binnen en nabij een bedrijventerrein, vooral 

rekening gehouden de bestaande infrastructuurlijnen (Albertkanaal en autosnelweg E313). Dit 

waren dan ook de belangrijkste uitgangspunten/aanknopingspunten bij de start van de 

uittekening van het project. 
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Op basis daarvan werden de inplantingen zorgvuldig vastgelegd. Hierbij werd o.m. rekening 

gehouden met volgende vereisten : 

 

- Enerzijds, de optimalisatie van de opbrengst van het park. 

- Anderzijds, de beperkingen die de landschappelijke impact en de aanwezigheid van 

diverse bedrijven in de omgeving opleggen. 

 

De configuratie houdt rekening met beide voornoemde aspecten. 

 

De windturbines zijn tegelijk zodanig georiënteerd dat de parkverliezen geminimaliseerd worden.  

De voorziene jaarlijkse bruto energieproductie van de twee geplande turbines wordt voorlopig 

(conservatief) geraamd op 8,5 GWh/jaar. Om een idee te krijgen van de hoeveelheid opgewekte 

stroom kan men stellen dat 8,5 GWh/j voldoende is om zo’n  2.430 huishoudens te voorzien in 

hun elektriciteitsverbruik.  

 

De windturbines werden ook zodanig ingeplant dat mogelijke geluidshinder voor de omwonenden 

zo beperkt mogelijk gehouden wordt, en in elk geval binnen de decretaal bepaalde grenzen blijft.  

 

Het (voorlopig) gekozen type windturbine is de Enercon E82, met een vermogen van 2,3MW, een 

masthoogte van 98,4 m en een wiekdiameter van 41 m. Dit type windturbine is momenteel één 

van de best renderende, en bovendien de stilst werkende turbine op de markt. Dit laat toe  de 

productie van het park te maximaliseren en tegelijk inplantingen mogelijk te maken die met 

andere turbinetypes veel problematischer zouden zijn, omwille van te grote geluidsoverlast voor 

de omgeving (of teveel productieverlies ingevolge de bridages die zich dan zouden opdringen). 

 

Samengevat kan gesteld worden dat, rekening houdende met de vele aspecten die bij de 

configuratie van dergelijk windpark meespelen, W-Kracht heeft gepoogd de beste elementen te 

combineren om met zo weinig mogelijk hinder voor de omgeving een zo groot mogelijk 

productievolume te realiseren. 

  

6.16 LOKAAL DRAAGVLAK 

 

Het geplande windturbineproject werd voorgesteld en toegelicht aan het lokale bestuur van de 

gemeente Zandhoven (burgemeester). Dit is een vastgelegde guide line die W-Kracht consequent 

in ieder dossier volgt.  

 

Uiteraard werd eveneens voorafgaand zeer ruim en grondig overleg gepleegd met de betrokken 

grondeigenaars. 

 

W-Kracht zal in overleg met de gemeente Zandhoven verdere initiatieven nemen en zich hierbij 

enerzijds laten leiden door hetgeen de lokale autoriteiten verwachten maar ook zelf suggesties 

doen naar de betrokken gemeente. Dit alles in overleg en in grote openheid naar alle 

belanghebbenden of geïnteresseerden. 
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W-Kracht verwelkomt ook alle initiatieven ter versterking van het draagvlak en betrokkenheid. 

  

W-Kracht heeft overigens als vaste bedrijfsfilosofie dat zij niet alleen voor en tijdens de 

vergunningsfase beschikbaar is maar ook na realisatie van het project blijvend ter beschikking 

staat. 

 

6.17  INFRASTRUCTUUR  

 

6.17.1 Openbare wegen  

 

De windturbines WT01 en WT02 bevinden zich op respectievelijk ruim 480 en 460 m van de rand 

van de autosnelweg E313. 

 

Beide windturbines zullen worden ingeplant op respectievelijk 87 m en 77 m afstand van het 

jaagpad langs het Albertkanaal. Ook andere openbare wegen bevinden zich op ruim voldoende 

afstand.  

Overhang van de wieken over het openbaar domein wordt door deze afstanden uiteraard 

uitgesloten.  

 

6.17.2 Spoorweg  

 

In de ruime omgeving rond de projectsite bevinden zich geen spoorlijnen. 

 

6.17.3 Hoogspanning  

 

De dichtstbij gelegen hoogspanningslijn bevindt zich op ongeveer 400 m ten zuiden van beide 

inplantingen (aan de overzijde van het Albertkanaal). Dit wil zeggen dat de turbines buiten de 

afstand van 3,5 maal de rotordiameter (hier 283,5 m) liggen.  

 

Op basis van deze informatie wordt een positief advies van Elia verwacht.  

 

6.17.4 Radar  

 

Er bevinden zich geen radars in de nabijheid van de turbines.  

 

6.18  NETKOPPELING  

 

De windturbines worden aangesloten op het elektriciteitsnetwerk via een ondergrondse  

middenspanningskabel. Hiertoe zal een netkoppelingsstudie uitgevoerd worden.  
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6.19  VISUALISATIE & FOTOSIMULATIE 

 

De ingreep op het landschap kan op voorhand in beeld gebracht worden door middel van 

visualisaties, ter ondersteuning van de besluitvorming. Er werden foto’s genomen op diverse 

locaties rondom de gehele projectsite. Deze visualisaties worden weergegeven in bijlage 10 bij de 

huidige lokalisatienota. 

 

Enkel die locaties die voor het project relevant werden geacht en waarop de turbines duidelijk 

zichtbaar waren werden weerhouden om hiervan tevens een simulatie te maken. In Bijlage 11 

wordt de studie van acht visualisaties van het project toegevoegd.  

 

6.20 DATA AANSLUITING  

 

Om de windturbines permanent te kunnen opvolgen zullen zij aangesloten worden op het 

telecomnet. Op deze wijze kan bij eventuele storing onmiddellijk worden ingegrepen.  
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7 BESLUIT 

 

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

de plaatsing van een windturbinepark van 2 windturbines met een nominaal vermogen van 2,3 

MW elk, gelegen in de gemeente Zandhoven (Viersel), langs en ten noorden van het Albertkanaal. 

 

De voornaamste technische kenmerken van de voorgestelde turbines worden samengevat in 

Tabel 1.  

 

Tabel 1: Algemene technische kenmerken van de windturbines  

 

              Kenmerk   
Nominaal vermogen    2.3 MW  

Rotordiameter     82 m  

Ashoogte     98,4 m  

Tiphoogte     139,4  

Nominaal toerental    18 tpm  

Maximaal brongeluid (*)   102 dB(A)  

 

(*) Maximaal brongeluid bij een windsnelheid van 8m/s  

 

De inplanting van windturbines in deze omgeving, gelegen in en nabij een bedrijvenzone langs het 

Albertkanaal en aansluitend op de autosnelweg E313 en het kleinstedelijk gebied, voldoet aan het 

ruimtelijk principe van gedeconcentreerde bundeling. Door het concentreren van activiteiten 

(plaatsen van windturbines in of onmiddellijk naast een bedrijventerrein) wordt de verdere 

versnippering tegengegaan en wordt ook de druk op het buitengebied vermeden. Bovendien 

wordt met de inplanting van deze twee windturbines dit deel van het gebied maximaal benut 

voor het aanwenden van groene energie uit wind, zonder noemenswaardige hinder te 

veroorzaken voor de bedrijven en de bewoning in de ruime omgeving van het project.  

 

De windturbines worden opgesteld in een zone die voldoet aan alle voorschriften met betrekking 

tot ruimtelijke ordening (decreten, uitvoeringsbesluiten en omzendbrieven). Bovendien sluit de 

zone aan bij de aanwezige lijninfrastructuren.  

 

De geluidstudie die werd uitgevoerd toont aan dat de milieukwaliteitsnormen vermeld in de 

nieuwe sectorale milieuvoorwaarden voor windturbines, voor alle woningen zullen worden 

gerespecteerd. Mocht zich in een bijzonder geval toch enige hinder voordoen, zullen bijkomende 

maatregelen kunnen genomen worden om deze hinder te vermijden. 

 

De slagschaduwstudie die voor dit project werd uitgevoerd, wijst uit dat er op dit vlak enige 

impact kan zijn voor de nabijgelegen woningen en bedrijven. De slagschaduwhinder veroorzaakt 

door de turbines, zal niettemin, mits het nemen van bijkomende maatregelen, beantwoorden aan 
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de nieuw vooropgestelde milieukwaliteitsnormen. Mocht blijken dat toch enige slagschaduw 

optreedt voor één of meerdere woningen in de omgeving van het project zullen alle beschikbare 

middelen aangewend worden om deze hinder vooralsnog binnen de gestelde normen te houden.  

 

De projectzone ligt niet binnen een CTR-zone, en er zijn volgens de beschikbare informatie geen 

belangrijke radars of straalpaden nabij. Ook recreatieve of kleinere luchthavens zijn op voldoende 

afstand gelegen.  

 

De windturbines blijven overal op voldoende afstand van openbare wegen en spoorwegen. 

Aangezien de afstand tot hoogspanningslijnen groter is dan 3,5 maal de rotordiameter, zal Elia 

normaliter geen bezwaren hebben tegen de plaatsing van de turbines.  

 

De windturbines zullen gecertificeerd zijn volgens de geldende IEC-normering of gelijkwaardig. 

Het windturbineproject werd getoetst aan de veiligheidsvoorwaarden opgesteld door SGS en 

voldoet aan alle voorwaarden zowel voor directe als indirecte risico’s.  

 

Het onderhavige windturbineproject dient niet aan een project-MER onderworpen te worden.  

 

De gemiddelde jaarlijkse bruto energieproductie van de turbines wordt voorlopig geraamd op 8,5 

GWh/jaar. Om een idee te krijgen van de hoeveelheid opgewekte stroom kan men stellen dat 8,5 

GWh/j voldoende is om zo’n 2.430 huishoudens te voorzien in hun elektriciteitsverbruik.  

 

Om een beeld te krijgen van het windpark werden visualisaties gemaakt. Deze werden in de 

bijlagen 10 en 11 toegevoegd.  
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BIJLAGE 1:  INPLANTINGSKAART OP LUCHTFOTO 
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BIJLAGE 2:  INPLANTINGSKAART MET INFRASTRUCTUREN 
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BIJLAGE 3:  INPLANTINGSKAART MET NATUURGEBIEDEN 
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BIJLAGE 4:  INPLANTINGSKAART MET BELANGRIJKE LANDSCHAPPELIJKE 

ELEMENTEN 
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BIJLAGE 5:  INPLANTINGSKAART OP TOPOGRAFISCHE KAART 
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BIJLAGE 6:  INPLANTINGSKAART OP GEWESTPLAN 
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BIJLAGE 7 :  INPLANTINGSKAART MET AANDUIDING VAN GEBOUWEN 
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BIJLAGE 8 :  INPLANTINGSKAART MET GELUIDSCONTOUREN 
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BIJLAGE 9:  INPLANTINGSKAART MET SLAGSCHADUWCONTOUREN 
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BIJLAGE 10 : VISUALISATIES VAN DE OMGEVING VAN HET PROJECT 
  

Op de volgende kaarten zijn de locaties weergegeven vanwaar de foto's voor de visualisaties 

genomen zijn. Voor elke inplanting worden 8 visualisaties van de omgeving gegeven. 

 

Visualisaties rondom WT 01 : 

 

 
 

Figuur 21: Locatie vanwaar de foto’s voor de visualisaties van WT01 werden genomen  
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Figuur 22 : 8 genummerde foto’s van de wijde omgeving rond de voorziene inplanting van WT01.
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 Visualisaties rondom WT 02 : 

 

 
 

Figuur 23: Locatie vanwaar de foto’s voor de visualisaties van WT02 werden genomen  
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Figuur 24 : 8 genummerde foto’s van de wijde omgeving rond de voorziene inplanting van WT02.
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BIJLAGE 11: FOTOSIMULATIES VAN HET PROJECT 
  

Op de volgende kaart en in de onderstaande tabel zijn de coördinaten en de locaties weergegeven 

vanwaar de foto's voor de visualisaties genomen zijn. 

 

 
 

Figuur 25 : Locaties vanwaar de foto’s voor de visualisaties van het project werden genomen  

 

                 X[m]                         Y[m]                  Richting tov N [°] 

 

Visualisatie 1 (Fotosim 01)         169.084   209.597    78 

Visualisatie 2 (Fotosim 02)        169.120   209.797  103  

Visualisatie 3 (Fotosim 03)  169.644   209.146    20 

Visualisatie 4 (Fotosim 04)         170.087   209.100  349 

Visualisatie 5 (Fotosim 05)        169.819   209.257    28  

Visualisatie 6 (Fotosim 06)  170.153   209.308  322 

Visualisatie 7 (Fotosim 07)        169.504   210.003  151 

Visualisatie 8 (Fotosim 08)  170.567   210.156  230 
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Figuur 26 : Fotosimulatie 1  

 

 
 

Figuur 27 : Fotosimulatie 2  
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Figuur 28 : Fotosimulatie 3  

 

 
 

Figuur 29 : Fotosimulatie 4  
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Figuur 30: Fotosimulatie 5  

 

 
 

Figuur 31 : Fotosimulatie 6 

 

mailto:info@w-kracht.be
http://www.w-kracht.be/


 

Windenergieproject Zandhoven-Albertkanaal

   
                       Pagina 107 van 108 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

NV W-Kracht , Kerkstraat 1, B-8210 Zedelgem (Loppem), T +32478/516144, F +3250/382514, info@w-kracht.be www.w-kracht.be 

 

  

Figuur 32 : Fotosimulatie 7 

 

 

 
 

Figuur 33 : Fotosimulatie 8 
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