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Verklarende afkortingenlijst 
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Bijzonder Plan van Aanleg 
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m.e.r. Milieueffectrapportage 
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RSG Regionaal stedelijk gebied 

RSV Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 

RUP Ruimtelijk Uitvoeringsplan 
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1 Inleiding 

Kaart 1-1 Liggingsplan 

Kaart 1-2 Situering van het project op de topografische kaart 

Kaart 1-3 Situering van het project op de orthofoto 

Kaart 1-4 Stratenatlas 

Kaart 1-5 Bijzonder beschermd gebied 

 

 
1.1 Intentie 

 

Storm 15 bvba en Elicio NV hebben het voornemen om langs de E40 in  

Bierbeek, Boutersem, Tienen en Hoegaarden een windturbinepark bestaande uit 16 windturbines 

te realiseren (Kaart 1-1, Kaart 1-2, Kaart 1-3 en Kaart 1-4).  

 

Voor de aanleg van het windturbinepark is een omgevingsvergunning vereist. Het Ontwerp-MER 

zal worden toegevoegd aan de omgevingsvergunningsaanvraag. 

 
1.2 Gegevens initiatiefnemer 

 

Storm 15 bvba 

Katwilgweg 2 

2050 Antwerpen 

Contactpersoon: Sander Hereijgers; sander.hereijgers@storm.be 

 

Elicio NV  

John Cordierlaan 9  

8400 Oostende 

Contactpersoon: Jan Vercauteren ; jan.vercauteren@elicio.be 

 

 
1.3 Team van externe MER-deskundigen 

 

 Coördinator: Anne Devivier 

 MER-deskundige geluid: Lutgarde Muyshondt (Bureau De Fonseca bvba) 

 MER-deskundige fauna en flora: Paul Durinck  

 MER-deskundige landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie: Ann Van Wauwe  

 MER-deskundige mens – ruimtelijke aspecten: Rik Houthaeve 

 

Voor de disciplines bodem en water is er slechts een beperkte uitwerking vereist (uitwerking door 

MER-coördinator, dewelke erkend is voor deze disciplines). 

 

Voor de aspecten licht en volksgezondheid worden ook geen afzonderlijke MER-deskundigen 

aangesteld. Deze aspecten worden door de MER-coördinator en medewerkers verzorgd.  

 

Verder werken mee aan dit project-MER: Koen Maes (biodiversiteit) en Soetkin Verryt en 

Charlotte Verlinden (landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie en mens – ruimtelijke 

aspecten). Wendy Poron zorgt voor ondersteuning bij de meer technische aspecten van 

windturbines. Kris Van De Walle zorgt voor de administratieve ondersteuning van het MER-team.  

mailto:tessa.vaningelghem@storm.be
mailto:jan.vercauteren@elicio.be
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1.4 Toetsing aan de MER-plicht en aan de MER-filosofie 

 

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

categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage bepaalt in bijlage II de 

categorieën van projecten die overeenkomstig artikel 4.3.2, § 2 en § 3 van het decreet aan de 

project-m.e.r. worden onderworpen, maar waarvoor de initiatiefnemer een gemotiveerd verzoek 

tot ontheffing kan indienen. 

 

Windenergieprojecten vallen onder bijlage II, meer bepaald onder categorie 3 "Energiebedrijven", 

subcategorie i “Installaties voor het opwekken van elektriciteit door middel van windenergie voor 

zover de activiteit betrekking heeft: 

 op 20 windturbines of meer, of  

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

bijzonder beschermd gebied”.  

 

Het opzet van voorliggend project betreft de realisatie van een windturbinepark van 16 

windturbines. Binnen een afstand van 500 m tot het windturbinepark bevinden zich enkele 

beschermde landschappen, al dan niet beschermde monumenten en VEN-gebied (Kaart 1-5). Op 

dit moment kan niet worden besloten dat het project geen aanzienlijke invloed heeft op deze 

bijzonder beschermde gebieden en daarom wordt er overgegaan tot de opmaak van een project-

MER. 

 
1.5 Procesverloop 

 
1.5.1 M.e.r.-plicht en omgevingsvergunning algemeen  

 

Een project-MER wordt opgemaakt om bij de omgevingsvergunningsaanvraag gevoegd te 

worden. De omgevingsvergunning verenigt en vervangt de stedenbouwkundige vergunning en 

de milieuvergunning. De aanvragen moeten worden ingediend bij één loket, het Omgevingsloket, 

waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd.  

 

Het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende nadere regels voor de milieueffectrapportage 

over projecten en voor de omgevingsveiligheidsrapportage is goedgekeurd op 17 februari 2017.  

In de geïntegreerde MER-procedure zijn een fase voorafgaand aan en een fase tijdens de 

vergunningsaanvraag te onderscheiden. 

 
1.5.2 Voorafgaand aan vergunningsprocedure 

 

Voorafgaand aan de omgevingsvergunningsprocedure dient een voornemen voor opmaak tot 

project-MER gemeld te worden aan de dienst MER via de verplichte aanmelding.  

 

Deze aanmelding moet minstens de volgende informatie bevatten:  

 Beschrijving van het project en alternatieven (zie §3 en §5);  
 Aan te vragen vergunningen en bestaande vergunningstoestand (zie § 1.1); 
 Beschrijving van de te onderzoeken aanzienlijke effecten (zie §9); 
 Team van erkende MER-deskundigen en MER-coördinatie en hun taakverdeling (zie 

§ 1.3);  
 Beschrijving van het procesverloop (§ 1.5.5). 

 

De aanmelding kan uitgebreid worden met een verzoek tot scopingadvies, waarbij een 

terugkoppeling van adviesinstanties gevraagd wordt met betrekking tot de inhoud en uitwerking 

van het project-MER (niet verplicht). In dit geval dient de aanmelding een concreet voorstel voor 

de inhoud van het project-MER en de methodologie te bevatten.  

De aanmelding kan ook reeds tot een project-MER uitgewerkt worden. 
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De dienst Mer neemt een beslissing over de aanmelding. Indien geen verzoek om scopingadvies 

is toegevoegd, bezorgt ze haar beslissing uiterlijk binnen een termijn van 20 dagen (60 dagen in 

het geval van mogelijke gewestgrensoverschrijdende effecten) na de datum van ontvangst van 

de aanmelding aan de initiatiefnemer. De beslissing bevat een beslissing over de opstellers van 

het MER en desgevallend over een eventueel verzoek van de initiatiefnemer tot onttrekking aan 

bekendmaking van de aanmelding of delen ervan.  

 

In het geval de aanmelding een verzoek om scopingadvies bevat, bezorgt de dienst Mer de 

aanmelding aan de bevoegde adviesinstanties. De geraadpleegde adviesinstanties bezorgen hun 

advies aan de dienst Mer binnen de 30 dagen. De dienst Mer neemt een beslissing over de 

aanmelding en bezorgt haar beslissing uiterlijk binnen een termijn van 60 dagen na de datum van 

ontvangst van de aanmelding aan de initiatiefnemer. De beslissing van de dienst MER bevat in 

dit geval aanvullend een advies over de voorgestelde methodologie. Op vraag van de dienst Mer 

en in onderling overleg met de initiatiefnemer kan een langere beslissingstermijn worden 

afgesproken. De aanmelding (inclusief beslissing en desgevallend scopingadvies van de dienst 

Mer) wordt bekendgemaakt op de website van de dienst Mer. 

 

Naast de verplichte aanmelding zijn de volgende stappen optioneel in de fase vóór de eigenlijke 

vergunningsprocedure:  

 Openbare raadpleging (van aanmelding of project-MER)  participatief traject;  
 Optioneel overleg met o.a. dienst Mer, initiatiefnemer en adviesinstanties;  
 Verzoek tot voorlopige goedkeuring project-MER (optioneel in de wetgeving voorzien) 

De initiatiefnemer kan voorafgaand aan de vergunningsprocedure een voorlopige 
goedkeuring van het MER vragen aan de dienst MER. Hierbij zal de dienst Mer 
voorafgaand de vergunningsaanvraag de kwaliteit van het project-MER aftoetsen, 
desgevallend aan het scopingadvies en elementen uit het optioneel overleg. Na de 
voorlopige goedkeuring door de dienst Mer kan het MER tijdens de vergunningsaanvraag 
enkel afgekeurd worden op basis van nieuwe informatie uit het openbaar onderzoek of 
de adviesvraag in het kader van de vergunningsaanvraag. De dienst Mer neemt binnen 
de 30 dagen na ontvangst (betekening na 40 dagen) een beslissing over deze voorlopige 
goed- of afkeuring. Op vraag van dienst Mer en in onderling overleg met initiatiefnemer 
kan een langere termijn worden afgesproken. 

 
1.5.3 Tijdens de vergunningsprocedure 

 

Het al dan niet voorlopig goedgekeurde project-MER maakt een onderdeel uit van de ingediende 

omgevingsvergunningsaanvraag. De vergunningverlenende overheid beslist binnen de 30 dagen 

over de ontvankelijkheid en volledigheid van het dossier. Vervolgens organiseert ze de 

adviesvraag over de vergunning en het openbaar onderzoek. De dienst MER organiseert op haar 

beurt de adviesvraag over het project-MER. Adviesinstanties hebben een termijn van 30 dagen 

om een advies te formuleren over het MER. Naast deze adviezen worden ook de reacties uit het 

openbaar onderzoek ter beschikking gesteld van de dienst MER. Vervolgens beslist de dienst 

MER over de goedkeuring van het project-MER. De beslissing over het project-MER dient 

genomen te worden uiterlijk 60 dagen na de beslissing over de ontvankelijkheid en volledigheid 

van het vergunningsdossier.  

Over de vergunning zelf wordt een beslissing genomen uiterlijk na 120 dagen. 

 
1.5.4 Grensoverschrijdende procedure 

 

Het voorliggende project bevindt zich in de nabijheid van het Waals Gewest. De meest zuidelijke 

windturbine WT Z07 is gelegen vlakbij de grens tussen Vlaams en Waals Gewest. Een deel van 

het studiegebied van voorliggend MER overlapt dus met het Waals Gewest. Bijgevolg dient er 

een grensoverschrijdende raadpleging te gebeuren.  

 
1.5.5 Procesverloop voor dit dossier 

 

De initiatiefnemer heeft ervoor geopteerd om de m.e.r.-procedure te doorlopen volgens traject 2 

zoals beschreven in de Handleiding “Project-MER/omgevingsvergunning”. Dit houdt in dat de 
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aanmelding werd uitgewerkt als een ontwerp-MER met een verzoek tot scopingsadvies. Dit traject 

werd verkozen gezien het vele studiewerk dat reeds werd verricht voor het windturbineproject, 

waardoor de betrokken deskundigen reeds goed vertrouwd zijn met het studiegebied en de 

verwachtte milieueffecten. 

 

De aanmelding uitgewerkt als ontwerp-MER werd op 15/06/2018 ingediend bij de dienst Mer. De 

ontvangen adviezen werden op 30/08/2018 besproken. Op 20/09/2018 nam de dienst Mer een 

beslissing over de aanmelding en bracht zij haar scopingsadvies uit. 

 

Voorafgaand aan het indienen van de omgevingsvergunningsaanvraag zal een voorlopige 

goedkeuring van het Project-MER gevraagd worden aan de dienst Mer.  

 

Onderstaand schema toont de hier te volgen procedure voorafgaand aan de 

vergunningsprocedure. 
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2 Verantwoording van het project 

2.1 Vanuit de algemene beleidscontext 

 

In 1997 werd in het Japanse Kyoto een VN-conferentie gewijd aan de klimaatsveranderingen op 

aarde. De industrielanden hebben daar concreet de afspraak gemaakt om de uitstoot van 

schadelijke broeikasgassen terug te dringen.  

 

In maart 2007 werd door de Europese commissie ‘Energy for a Changing World’ voorgesteld met 

de zogenaamde 20-20-20-doelen. Tegen 2020 wil de Unie 20 procent minder uitstoot van 

broeikasgassen, 20 procent minder energieverbruik en 20 procent van de energie uit 

hernieuwbare bronnen.  

 

Op 23 januari 2008 werd het Europese klimaatplan officieel voorgesteld in het Europees 

parlement dat per Europese lidstaat concrete doelstellingen oplegt voor het aandeel 

hernieuwbare energiebronnen in het energieverbruik. Deze doelstellingen zijn tevens opgenomen 

in de Europese richtlijn 2009/28/EG ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare 

bronnen.  

 

Voor België werd bepaald dat het tegen 2020 13% van zijn energieverbruik uit hernieuwbare 

energie moet halen. Momenteel bedraagt het Belgische aandeel hernieuwbare energie in het 

verbruik maar een goede 3%. Windenergie is één van de belangrijkste bronnen om deze 

doelstelling te kunnen behalen. Op Europees niveau blijft de bindende doelstelling van 20% 

hernieuwbare energie tegen 2020 van kracht, vergeleken met een huidig niveau van 8,5%. 

 

Om tegemoet te komen aan de Europese vraag heeft de Vlaamse overheid een tussentijdse 

doelstelling vooropgesteld om tot een productie van 9% groene stroom te komen in 2014 en 13% 

in 2020. De groei van de groene stroomproductie wordt gestimuleerd door het marktconforme 

systeem van groenestroomcertificaten dat in werking is getreden op 1 januari 2002.  

 

In 2006 stelde de Vlaamse overheid de Omzendbrief EME/2006/01 – RO/2006/02 op: 

“Afwegingskader en randvoorwaarden voor de inplanting van windturbines”. Op 22 maart 2012 

zijn de nieuwe sectorale milieuvoorwaarden voor windturbines uit VLAREM II (‘VLAREM trein 

2011’) gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Hiermee zijn duidelijke richtlijnen vastgelegd voor 

de inplanting van windturbines. Dit is later aangevuld met de VLAREM treinen 2012 en 2013.  

In april 2014 is een nieuwe omzendbrief ‘Afwegingskader en randvoorwaarden voor de oprichting 

van windturbines’ uitgevaardigd (RO/2014/02). De criteria en de randvoorwaarden zoals gesteld 

in deze omzendbrief zijn weergegeven in par. 6.1.  

 

De omzendbrief van 2014 (RO/2014/02) vermeldt dat het potentieel voor windenergie op het land 

voor Vlaanderen geraamd wordt op ongeveer 1.000 MW tegen 2020, met een energieproductie 

van ongeveer 2.100 GWh per jaar, en dat dit overeenkomt met een duurzame 

elektriciteitsproductie voor ongeveer 540.000 gezinnen. 

Windenergie vermijdt de uitstoot van schadelijke emissies die bij de verbranding van fossiele 

brandstoffen optreedt. Een studie van VITO uit 2010 schat dat windenergie de uitstoot van 1.100 

kton CO2, 340 ton NOx, 200 ton SO2 en 13 ton fijn stof (PM2,5) kan vermijden (Bron omzendbrief 

RO/2014/02). 

 

Eén windturbine (type 3,2 MW) van voorliggend project levert gemiddeld per jaar ongeveer 8,9 

GWh aan elektriciteit. Het windpark, bestaande uit 16 windturbines, produceert samen een totaal 

http://www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/milieuvriendelijke/Wetgeving/Europa/Richtlijn_2009_28_EG_23_april.pdf
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van ongeveer 144 GWh. Dit levert voldoende elektriciteit voor meer dan 41.111 gezinnen en 

stemt overeen met een CO2-reductie van 108.000 ton 

 
2.2 Vanuit de betrokken initiatiefnemers 

 
2.2.1 Storm 

 

Storm is een Vlaamse windparkontwikkelaar. De belangrijkste stakeholders van Storm zijn DG 

Infra+ NV, PMF Infrastructure Fund Comm. VA en Clean Energy Invest CVBA. Omwonenden 

kunnen participeren in de Storm-windparken via de coöperatieve Storm CVBA. Het eerste Storm-

windpark, in Wachtebeke, is operationeel sedert november 2012. Nadien werden de windparken 

in Westerlo, Maasmechelen, Wielsbeke, Geel, Meer, Dilsen-Stokkem, Genk, Deselgem, Lokeren, 

de haven van Gent, Zandvliet en Minderhout in gebruik genomen. De komende maanden volgen 

nog de parken in de haven van Gent (fase 2) en Melsele.  

 
2.2.2 Elicio 

 

Elicio is een dochtermaatschappij van de Luikse groep Nethys. Elicio is ontstaan in 2014 uit de 

overname van de windenergieactiviteiten van het groenestroombedrijf Electrawinds. Elicio 

beschikt dan ook over ruime ervaring voor wat betreft het bouwen en exploiteren van windparken. 

Momenteel heeft Elicio 131 windturbines operationeel in België, Frankrijk en Servië wat 

overeenkomt met 254 MW. De exploitatie van deze windparken gebeurt eveneens door Elicio 

zelf. 
 

Een overzicht van de Belgische, Franse en Servische operationele projecten is terug te vinden in 

de onderstaande tabellen. 

 

Tabel 2-1 Operationele projecten Elicio 

BELGIË 

Park Aantal WT Vermogen/WT (MW) Vermogen park (MW) 

Brugge IV 1 2,3 2,3 

Zedelgem 1 1,8 1,8 

Brugge III 7 1,8 12,6 

Gistel 1 2,3 2,3 

Middelkerke 1 0,8 0,8 

Ieper 2 2,3 4,6 

Bastogne 3 2,0 6,0 

Kallo 1 2,3 2,3 

Maldegem 7 2,3 16,1 

Berlare 4 2,3 9,2 

Perwez 2 2,0 4,0 

Menen 2 2,3 4,6 

Arendonk 1 2,3 2,3 

Gent 1 2,3 2,3 

Evergem 1 2,1 2,1 

Zele 2 2,0 4,0 

Totaal 37   77,3 
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FRANKRIJK 

Park Aantal WT Vermogen/WT (MW) Vermogen park (MW) 

Plelan le Grand 6 2,0 12,0 

Lanrivain 10 0,8 8,0 

La Tourelle 1 2,3 2,3 

Beau Soleil 5 2,0 10,0 

Croix des Trois Chesnots 4 2,0 8,0 

Penquer I 6 2,0 12,0 

Penquer II 2 2,0 4,0 

Pigeon Blanc 6 2,0 12,0 

Landier 4 2,0 8,0 

Folleville 3 2,1 6,2 

Flers 9 2,0 18,0 

Bois de Grisan 4 2,0 8,0 

Le Houssa 4 2,0 8,0 

Hardanges 5 2,1 10,3 

Totaal 69   126,7 

 

SERVIË 

Park Aantal WT Vermogen/WT (MW) Vermogen park (MW) 

Malibunar 4 2,0 8,0 

Alibunar 21 2 42,0 

Totaal 25   50,0 

 

Momenteel worden er voorbereidingen getroffen om de bouwwerkzaamheden op te starten voor 

verschillende projecten in België en Frankijk, samen goed voor 21 windturbines. 

 

Elicio is tenslotte ook actief op het gebied van offshore wind in België. Als aandeelhouder in Otary 

NV heeft zij concessies toegekend gekregen voor drie projecten: Rentel, Seastar en Mermaid. 

Daarnaast werden ook al de nodige vergunningen en financiering verkregen voor de bouw en 

exploitatie van het windpark Norther, waarin Elicio een aandeel heeft van 50%. Dit wordt het 

dichtste windpark voor de Belgische kust en zal een geïnstalleerd vermogen hebben van 370 

MW. 
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3 Projectbeschrijving 

3.1 Ruimtelijke situering 

 

De gemeenten Bierbeek, Boutersem, Tienen en Hoegaarden liggen in het zuidoosten van de 

provincie Vlaams-Brabant, grenzend aan de provincie Waals-Brabant (Kaart 1-1). Het 

windturbinepark wordt ingepland aan weerszijden van de E40. Het projectgebied wordt in het 

westen begrensd door de woonkern Bremt en in het oosten door de grens met het Waalse Gewest 

ter hoogte van Hélécine.  

 

Het projectgebied is gelegen in een open gevarieerd heuvellandschap in het Hageland dat 

gekenmerkt wordt door agrarisch gebruik (Kaart 1-1, Kaart 1-2, Kaart 1-3, Kaart 1-4). Deze open 

ruimte wordt west-zuidoost doorsneden door de weginfrastructuur van de E40 en zuid-

noord(oost) doorsneden door verschillende valleigebieden, zoals de Herpendalenbeek, de 

Bierbeek-Molendaalbeek, de Velpe, de Mene-Molenbeek en de Grote Gete. Delen van deze 

valleigebieden zijn opgenomen in de Speciale Beschermingszones van NATURA2000 en/of het 

Vlaams Ecologisch Netwerk (Kaart 12-1). De inplantingslocaties van de voorliggende 

windturbines bevinden zich allen ter hoogte van akker- en weilandpercelen.  

 

Het landschap in de ruime omgeving van de geplande windturbines wordt gekenmerkt door een 

open landbouwgebied op een golvend plateau, dat versneden wordt door smalle valleien met een 

gesloten landschap, hoop- en nevelvlekdorpen op korte afstand van elkaar, grote geïsoleerde 

hoeven en verspreide bosjes.  

 

De geplande windturbines zijn gelegen in agrarisch gebied, landschappelijk waardevol agrarisch 

gebied en dienstverleningsgebied op het gewestplan (zie Kaart 6-1). 

 
3.2 Beschrijving inplantingsvoorstel 

 

Het voorliggend projectgebied wordt opgesplitst in drie clusters (A tot C) van windturbines die 

allen in lijnopstelling gelegen zijn aansluitend op de autosnelweg E40. Binnen cluster B wordt er 

een onderscheid gemaakt tussen de windturbines ten noorden (N) en de windturbines ten zuiden 

(Z) van de E40. Bij de uitwerking van het inplantingsvoorstel werd rekening gehouden met een 

aantal opgelegde beperkingen (veiligheidsafstanden) met betrekking tot woningen, Defensie 

(luchtmachtbasis te Beauvechain/Bevekom, militair oefenvliegveld van Goetshoven en diverse 

radars (Bertem en Bevekom), voor een situering: zie discipline mens), pijpleidingen en 

hoogspanningsleidingen.  

 

Volgende clusters worden onderscheiden: 

Cluster N/Z tov E40 Gemeente Naam X-coördinaat (°) Y-coördinaat (°) 

A (3) N  Bierbeek WT.N01 180586 169160 

Boutersem WT.N02 180960 169026 

Boutersem WT.N03 181359 168864 

B (8) N Boutersem WT.N04 183831 167929 

Tienen WT.N05 184196 167737 

Tienen WT.N06 184527 167481 

Tienen WT.N07 185138 166972 
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Cluster N/Z tov E40 Gemeente Naam X-coördinaat (°) Y-coördinaat (°) 

Tienen WT.N08 185479 166726 

Tienen WT.N09 185799 166456 

Z Hoegaarden WT.Z01 184540 166660 

Hoegaarden WT.Z02 184900 166394 

C (5) Z Hoegaarden WT.Z03 190117 161484 

Hoegaarden WT.Z04 190337 161166 

Hoegaarden WT.Z05 190561 160830 

Hoegaarden WT.Z06 190775 160507 

Hoegaarden WT.Z07 191032 160197 

 

3.3 Type turbine 

 

De windturbines zullen volgende karakteristieken vertonen (Figuur 3-1): 

 

 Vermogen van de windturbine (in MW): max. 4,5 MegaWatt (MW) 

 Rotordiameter: max. 131 meter 

 Tiphoogte:  max. 150 meter 

 Type:  Nordex N131, GE3.2-130 of gelijkwaardig 

 Brongeluid: max 107 dB(A) 

 

Er zal bij de milieueffectenbeoordeling telkens uitgegaan worden van de vermelde maxima, dit 

vanuit een worst case benadering. Op basis van de vastgestelde milieueffecten wordt dan 

eventueel een aangepast type windturbine voorgesteld als milderende maatregel. 
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Figuur 3-1 Toelichting begrippen windturbine 

 
3.4 Bouwfase 

 

Een mogelijke fasering van de bouw van de turbines wordt afgestemd met de respectievelijke 

grondeigenaren en –gebruikers. Dit gebeurt in de mate van het mogelijke gegroepeerd om zowel 

de impact van de eventuele hinder van de werken als de kosten te beperken. Het is dan ook niet 

mogelijk om voor de bouw van de windturbines een fasering uit te werken. 

De duur van de bouwfase van het volledige windpark wordt geraamd op 1,5 à 2 jaar. 

 

De bouwvrije strook van 30 m langs de autosnelweg wordt steeds gevrijwaard conform het 

Koninklijk Besluit van 04/06/1958. In deze zone worden geen funderingen of andere bouwwerken 

voorzien of zullen de werken afgestemd worden met Agentschap Wegen en Verkeer (voorbeeld: 

tijdelijke wegenis). 

 

De windturbines moeten tijdens de bouw en de exploitatie (onderhoud) goed bereikbaar zijn. De 

toegang tot de turbines zal gebeuren via dienstwegen die aansluiten op bestaande wegenis. Een 

semi-verharde dienstweg wordt gebruikt voor het werfverkeer bij oprichting en bij onderhoud.  

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

met rijplaten of als tijdelijke dienstweg.  

 

 Met betrekking tot het vastleggen van de toegangswegen en werkvlakken wordt getracht 
de inname van landbouwgrond en kleine landschapselementen tot een minimum te 
beperken. Hiertoe heeft reeds overleg plaatsgevonden met het Agentschap voor Natuur 
en Bos en het Departement Landbouw en Visserij. Ook met de Vlaamse 
Landmaatschappij werd dit overlegd in het kader van de ruilverkaveling Willebringen.  
Specifiek voor de aanleg van de toegangswegen worden volgende principes 
gehanteerd.Maximaal aansluiten bij de perceelsgrenzen 

 Waar mogelijk worden de bestaande landbouwwegen opgewaardeerd of wordt hierbij 
aangesloten 
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 Indien bestaande landbouwwegen worden gebruikt, zal voorafgaand aan de werken een 
plaatsbeschrijving gebeuren. Na de werkzaamheden worden de betrokken wegen in hun 
oorspronkelijke staat hersteld. 

 Holle wegen worden maximaal gevrijwaard en hersteld in hun oorspronkelijke staat 
(indien nodig). 

 Kleine landschapselementen worden maximaal gevrijwaard. 

 

 Voorbereidende werken: funderingsputten 

De funderingssokkel bevindt zich meestal op het niveau van het maaiveld. Het type en de 

diepte van de fundering zijn afhankelijk van de bodemgesteldheid en dienen door 

bodemsonderingen te worden bepaald. Afhankelijk van het type fundering en de lokale 

grondwaterstand is mogelijk tijdelijke bemaling vereist tijdens de realisatie van de fundering. 

De funderingsmassieven worden gefaseerd uitgevoerd zodat de operationele activiteiten van 

het terrein niet in het gedrang komen. Afhankelijk van de vordering van de bouw van de 

funderingsmassieven en aansluitend hierop, wordt reeds gestart met de bouw van de 

windturbines. Het is dus mogelijk dat er op de ene site nog funderingen worden geplaatst en 

op een andere site de windturbine zelf al wordt gemonteerd. 

 

De fundering moet de inwerkende krachten op de windturbine overbrengen naar de grond en 

hierdoor zijn draagfunctie garanderen, in het bijzonder gelet op de voorhanden zijnde 

bodemgesteldheid. Twee mogelijke funderingswijzen worden frequent toegepast, namelijk de 

paal- of zoolfundering. 

 

 
Figuur 3-2 Mogelijke funderingen zoolfundering versus paalfundering 

 

Wanneer de draagkrachtige lagen zich dieper onder het maaiveld bevinden, wordt veelal 

gefundeerd op palen. De fundatiekeuze is ook afhankelijk van de optredende krachten, welke 

voor het funderen van windturbines vooral gaat over grote momenten en dus het opnemen 

van trekkrachten.  

 

De fundering bestaat uit een vierkant, achthoekig of cirkelvormig gewapend betonnen 

massief, dat dienst doet om de krachten afkomstig van de windturbine homogeen te verdelen 

over de palen of de funderingsaanzet. Dit funderingsmassief heeft een grondoppervlak van 

maximaal 24 m bij 24 m (24 m).  

Voor de bouwput wordt gerekend op een uitgraving van een iets groter oppervlak dan het 

funderingsmassief. 
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De definitieve plaatsinname van de windturbine wordt evenwel bepaald door de diameter van 

de mast, die maximaal 12 m bedraagt. De bedekking boven op de fundering kan ter hoogte 

van het maaiveld vrij gekozen worden: straatbedekking, tuinaanleg,…  Wel dient men 

eventueel nog rekening te houden met enige bescherming tegen mogelijke aanrijdingen. 

 

De werfputten zullen bereikbaar zijn langs de aanwezige wegen. Het verkeer over deze 

bedieningswegen zal meestal niet gehinderd worden door de werkzaamheden. Tijdens de 

werkzaamheden zal er rond de bouwlocaties voldoende ruimte worden gereserveerd om 

bouwverkeer op te vangen en hun taken te laten vervullen. De benodigde oppervlakte wordt 

per site vastgelegd in samenspraak met de concessionaris, zodat de operationele activiteiten 

minimaal gehinderd worden. 

 

 Aanvoer onderdelen 

De aanvoer zal vermoedelijk over de weg en deels over de E40 gebeuren. Er wordt steeds 

naar gestreefd om bestaande op- en afritten tot de autostrade te gebruiken. Het aanleggen 

van tijdelijke rechtstreekse op- en afritten op de E40 wordt zo veel mogelijk vermeden. Indien 

het toch noodzakelijk blijkt, zal dit tijdig met AWV besproken worden.  

 

Het merendeel van de onderdelen zal via bestaande wegenis aangevoerd worden. Gezien de 

omvang van dit uitzonderlijk transport, geldt het volgende voor wegen die hiervoor gebruikt 

worden: 

▪ ontworpen en goedgekeurd voor transport van min. 12,5 ton 

▪ een breedte van berijdbaar oppervlakte van min. 4,5 m 

▪ vrije passage over 5,5 m breed en 5,5 m hoog 

▪ geen obstakels in de binnen- of buitenbochten 

 

 
Figuur 3-3 Uitzonderlijk transport. Deze foto toont het transport van een wiek. 

 

 Toegangsweg 

Tijdens de bouwfase en het onderhoud moeten de windturbines goed bereikbaar zijn. Om de 

goede bereikbaarheid te garanderen, wordt de toegangsweg aangesloten op de bestaande 

weg. Er zal zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van de bestaande openbare wegen. 

Waar nodig en bij gebrek aan een bestaande verharding, wordt een verharde toegangsweg in 

waterdoorlatende steenslagverharding voorzien die zal aansluiten op de bestaande wegenis. 

Bij de aanleg van deze eventuele toegangsweg zal aandacht geschonken worden aan het 

maximaal vrijwaren van waardevolle landschapselementen.  
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 Montage  

Voor de opbouw van de windturbines wordt een permanent verhard werkplatform voorzien 

van ± 30 x 50 m (afhankelijk van de windturbineconstructeur) dat noodzakelijk is voor de 

opstelling van hijswerktuigen. Daarenboven komt in veel gevallen ook de ruimte (tijdelijke 

inname) die de liggende mast van de kraan inneemt voor de opbouw. Er wordt een 

stockeerzone voorzien en een obstakelvrije zone die samen maximaal 1.000 m² beslaan. 

Betreffende het ruimtebeslag voor de constructie van de windturbines is voorafgaandelijk 

overleg met de betrokken grondeigenaars en –gebruikers voorzien. De werfzone is gedurende 

de gehele bouwfase niet toegankelijk voor onbevoegden. 

De ondergrondse bekabeling wordt waar mogelijk onder de toegangsweg voorzien.  
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Figuur 3-4 Montage windturbines enerzijds met telescoopkraan, anderzijds met opbouwkraan 

 



Projectbeschrijving 

 

 

 

Pagina 25 van 319 

 

 

 

 
 

 
Figuur 3-5 Typevoorbeeld mogelijke opbouw en omvang werfzone. 

 

De kranen zullen opgesteld worden op de vrije ruimte naast de werfputten (niet op de 

openbare weg). Tijdens de werkzaamheden van mastdelen, gondel en bladen wordt een 

werkgebied afgezet (70 m x 35 m). In uitzonderlijke gevallen zal een lokale weg aan de te 

construeren windturbine tijdelijk volledig geblokkeerd worden tijdens de werkzaamheden1. De 

bedrijven/kantoren/woningen in het gebied blijven op dat ogenblik echter zo goed mogelijk 

bereikbaar. De eventuele nodige omleidingen worden voorzien in samenspraak met de 

gemeente/stad en de lokale politiezone(s). 

 

Voor de bouw van een 4,5 MW turbine kan zowel een telescoopkraan gebruikt worden als een 

opbouwkraan (zie Figuur 3-4). Indien een opbouwkraan wordt gebruikt varieert de 

opbouwtermijn van de kraan tussen 2 en 5 dagen. Voor de opbouw van deze kranen is 

eveneens veel ruimte nodig. Ook hier kan echter op operatieve ruimte bespaard worden door 

de kraan een stukje verwijderd van zijn exacte locatie op te bouwen, en ze nadien ter plaatse 

te rijden. De kranen worden geplaatst op een verhard werkvlak in waterdoorlatende steenslag.  

 

De hijswerkzaamheden volgen elkaar snel op, met ruime tussenpauzen, en leveren ieder niet 

meer dan 15 minuten blokkering van een lokale weg op1. Het optrekken van één turbine zal in 

totaal slechts enkele dagen duren. 

Bij de meeste turbine types (o.a. Vestas, Senvion, Enercon, …) wordt de opgewekte stroom 

in de gondel of in de mast opgetransformeerd tot de benodigde middenspanning voor 

aansluiting op het net. Bij enkele leveranciers gebeurt dit met een transformatorhuisje dat 

opgesteld staat net naast de mast.  

 

 Afwerking 

De afwerking bestaat uit proefdraaien en het aansluiten van iedere turbine op het 

hoogspanningsnet. 

 

                                                                 
1 Nooit tijdens de werkzaamheden zal de E40 onderbroken of afgesloten worden. 

Werkplatform
+/- 30 x 50 m

Funderingsoppervlak
max 20 x 20 m

Aanpalend aan werkplatform: 
Tijdelijke stockeer zone  (+/- 12 x 4 m) 
en obstakelvrije ruimte 
Samen  max 1.000 m²

Toegangsweg
+/- 4,5 m breed
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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 windturbine wordt aangesloten op het openbare elektriciteitsnetwerk via 

een ondergrondse middenspanningskabel. Een studie met betrekking tot de netaansluiting 

wordt uitgevoerd. 

 
3.5 Exploitatie en onderhoud 

 

De turbines worden regelmatig nagezien en onderhouden door personeel ter plaatse. Indien 

nodig kunnen bepaalde onderdelen worden vervangen.  

Bovendien wordt de conditie van het windpark continu van op afstand (PC supervisie) in de gaten 

gehouden. 

 

De toegang voor routineonderhoud wordt in overleg met de betrokken grondeigenaar(s) en 

opstalverleners of terreineigenaars bepaald, waarbij maximaal gebruik gemaakt wordt van reeds 

bestaande infrastructuur.  

Het verhard werkvlak dient niet in zijn geheel en/of permanent vrij te zijn, maar moet gedurende 

de 20-jarige exploitatieperiode in functie van onderhoudswerkzaamheden tijdelijk beschikbaar 

kunnen zijn. Hiervoor worden de nodige afspraken gemaakt met de terreineigenaars. 

 

Tijdens de exploitatie is het directe grondgebruik van de windturbines zeer klein. De bepalende 

factoren voor een eventuele vrij te houden zone naast de turbinemast zijn hier 

veiligheidsaspecten, onderhoudswerkzaamheden en herstellingen. Onderhoud van de 

windturbines gebeurt gemiddeld 2 maal per jaar en duurt ongeveer 2 dagen. Hiervoor dient de 

windturbine goed bereikbaar te zijn voor een onderhoudswagen en moet er een beperkte ruimte 

naast de mast beschikbaar zijn.  

Indien er toegangswegen worden aangelegd voor de bouw van de windturbines, worden deze 

naderhand behouden voor het onderhoud. Enkel in het geval er ernstige schade aan een turbine 

zou zijn, dienen er soms grotere oppervlaktes beschikbaar gemaakt te worden om bijvoorbeeld 

een mobiele kraan te plaatsen. De nodige ruimte hiervoor dient op relatief korte termijn te kunnen 

worden vrijgemaakt. Dergelijke schade komt bij de moderne windturbinetypes gelukkig nog 

zelden voor. Het veiligheidsaspect dient per windturbine in detail onderzocht te worden en zal 

eventueel ook gevolgen hebben voor het nodige gebied rond de windturbine dat moet worden 

vrijgehouden. 

 

Een belangrijk veiligheidsaspect betreft de mogelijkheid van ijsval. De turbines zijn voorzien van 

een redundant ijsdetectiesysteem, zodanig dat de windturbines uit dienst gezet worden wanneer 

mogelijk ijs gedetecteerd wordt. Heropstart zal pas gebeuren zodra de turbines ijsvrij zijn. 

Gedurende de stilstandperiode bij ijsvorming, wordt een zone op het terrein afgebakend, groot 

genoeg om mogelijke ijsval zonder risico’s mogelijk toe te laten. Ook hierover worden de nodige 

afspraken gemaakt met de terreineigenaars. 

Bij te veel wind worden de windturbines uit de wind geplaatst vanuit veiligheidsoverwegingen. 

 

In samenwerking met de opstalverleners of grondeigenaars zal – indien noodzakelijk – een 

specifiek veiligheidsplan worden opgesteld. Een veiligheidsplan zorgt er voor dat de veiligheid 

van mensen in de buurt van de turbines ten gevolge van de turbines niet in het gedrang komt. 

 
3.6 Afbraak 

 

Na de voorziene levensduur van de turbines kunnen de turbines worden verwijderd. Bij de 

geplande types ligt de levensduur rond 20 jaar. De aanvrager neemt na het einde van de 

concessie (20 jaar) de kosten voor de ontmanteling van de windturbine en de rehabilitatie van de 

site op zich.  

 

Het stopzetten van de exploitatie van de windturbines kan de afbraak ervan en het herstel in de 

oorspronkelijke toestand betekenen dan wel de realisatie van nieuwe windturbines. Dit zal 

ingegeven worden door de concrete situatie en geldende randvoorwaarden op dat ogenblik. 
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Wanneer de installaties (windturbines, elektriciteitscabines,…) definitief worden verwijderd, 

worden de percelen in hun oorspronkelijke staat hersteld. Hiertoe worden ondergrondse 

structuren verwijderd tot op een diepte waarbij de waterhuishouding, bewerkbaarheid en 

vruchtbaarheid van het landbouwperceel niet wordt beïnvloed. Deze diepte zal minimaal 1m 

bedragen.  

 
3.7 Hoogspanningspost 

 

In overleg met Eandis en Elia wordt de meest optimale netaansluiting van het windpark 

uitgewerkt. Hierbij zijn er verschillende spanningsniveau’s mogelijk (12kV / 70kV / 150kV). De 

voorkeur wordt gegeven, indien technisch haalbaar, om de windturbines aan te sluiten op het 

lokale middenspanningsnet van 12kV. De initiatiefnemers houden er echter rekening mee dat een 

(gedeeltelijke) aansluiting op een hoger spanningsniveau niet uit te sluiten valt.  

 

Indien dit effectief zo is, zal er door Elia een 70kV kabel tot aan cluster 2 worden voorzien en zal 

een hoogspanningspost in de buurt van cluster 2 gebouwd worden. Een inplanting aan de 

Tassinstraat ter hoogte van WT N07 is hierbij voorzien. De bouw en exploitatie van deze 

hoogspanningspost wordt mee besproken en bestudeerd in dit MER. 

 

Technish zal deze hoogspanningspost bestaan uit enerzijds een prefab middenspanningscabine 

(+/- 3,3 m op 12,80 m) met schakelapparatuur en anderzijds een bijhorende transformator-

installatie. Hierbij worden volgende eigenschappen meegenomen die representatief zullen zijn 

voor het uiteindelijk te kiezen type transformator:  

 

Tabel 3-1 Geluidsniveau type transformator 

Type  dB(A) 

Lp (ONAN 0.3m) 53 

Lw (ONAN) 70 

Lp (ONAF 1m/2m) 57/55 

Lw (ONAF) 75 

 

Onderstaande tekening geeft een principe-opstelling weer van deze installaties. 

 

 
 

Figuur 3-6 Principe-opstelling hoogspanningspost 

 
3.8 Maximalisatie energieproductie 

 

Het voorliggende windpark is zowel qua afmetingen als inplanting het resultaat van een jarenlang 

voortraject waarbij het project verschillende keren werd bijgestuurd in functie van de 

overlegrondes met de verschillende stake-holders. 
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Ook werd een participatieve inspraakronde voor de omwonenden en de verschillende 

gemeentebesturen georganiseerd waarbij hun feedback op specifieke windturbine-posities werd 

meegenomen om het windpark verder te optimaliseren.  

 

Hierbij werd telkens de afweging gemaakt tussen de verschillende randvoorwaarden, het lokale 

draagvlak, de beleidsvisies van de verschillende bestuursniveau’s én de optimalisatie van de 

energieproductie. 

 

De belangrijkste conclusies uit dit voortraject betrof enerzijds de schrapping van een aantal 

windturbine-locaties, maar anderzijds ook het vergroten van de rotordiameter. Beide aspecten 

worden hieronder besproken. 

 

De derde optimalisatie-mogelijkheid, zijnde het verhogen van as- en tiphoogte van de 

windturbines werd meermaals in detail besproken met de verschillende luchtvaart/defensie - 

autoriteiten, maar bleek vandaag niet haalbaar. Dit scenario werd dan ook niet verder 

meegenomen in de analyses. 

 
3.8.1 Optimalisatie rotordiameter 

 

Een hoger rendement kan bereikt worden door de realisatie van windturbines met een grotere 

rotordiameter. De oppervlakte van het rotoroppervlak is immers recht evenredig met het wind-

vermogen dat door de windturbine wordt opgevangen. Een verlenging van de wieklengte zorgt 

dus voor exponentiële toename van het productiepotentieel van de windturbine (oppervlakte rotor 

= π * r²). 

 

Initieel werd in het basisproject dat in 2014 werd voorgesteld, uitgegaan van windturbines met 

een rotordiameter van 114 m. Door de technologische evolutie van windturbines en om een 

maximale productiecapaciteit te garanderen wordt vandaag echter voorzien om windturbines met 

een maximale rotordiameter van 131 m te bouwen. Dit zorgt voor een toename van de 

rotoroppervlakte per windturbine van 32%.  

 
3.8.2 Optimalisatie inplantingsvoorstel 

 

Om de inplanting van de windturbines te optimaliseren, werd er gestart met een gebiedsgerichte 

aanpak. Hierbij werd de ganse zone langsheen de E40 op het grondgebied van Oud-Heverlee, 

Tienen, Boutersem en Hoegaarden onderzocht. Zo kon het potentieel van het gebied als geheel 

worden geoptimaliseerd. 

 

Bij de initiële inplanting werd hierbij een windpark van (maximaal) 30 windturbines voorzien. Voor 

deze inplanting werden de verschillende randvoorwaarden meer in detail bestudeerd in een 

vorige m.e.r.-procedure (zie §4). Deze randvoorwaarden omvatten onder andere: 

 

 Afstand tot woonzones en (zonevreemde) woningen 

 Ondergrondse leidingen 

 Hoogspanningslijnen 

 Beleidsvisie Vlaanderen 

 Natuur 

 Luchtvaart 

 Wegen 

 Spoorwegen 

 Monumenten en landschappen 

 Geplande windturbines 

 

Als resultaat van deze analyse werd het aantal windturbines teruggebracht tot een realistische 

inplanting van 16 windturbines. De redenen waarom het aantal windturbine-posities werd 

verkleind, vallen samen te vatten als: 
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 Zog-effect (het effect van een windturbine op een achterliggende windturbine): bij een 
grotere rotordiameter dient ook de tussenafstand tussen windturbines groter te zijn. 

 Milderende maatregelen voor effect op avifauna, die volgden uit de vorige m.e.r.-
procedure 

 Lokaal draagvlak 
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4 Administratieve voorgeschiedenis 

Storm 15 bvba en Elicio NV (voorheen Electrawinds NV) onderzoeken al enige tijd de 

mogelijkheid om windturbines in te planten langs de E40 in het zuidoosten van de provincie 

Vlaams-Brabant. Hiertoe is reeds enig studiewerk uitgevoerd en zijn er ook reeds vroegere 

procedures opgestart, afgerond en/of stopgezet. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de 

belangrijkste stappen die in dit kader werden ondernomen.  

 

In november 2010 werd een lokalisatienota en een natuurtoets op het initiatief van Electrawinds 

NV opgemaakt om 7 windturbines te realiseren in een lijnopstelling langs de E40 te Outgaarden 

– Hoegaarden. 

 

In 2012 heeft EXIMAG – GED (Green Energy Dynamics) een aanvraag tot stedenbouwkundige 

vergunning en milieuvergunning ingediend voor een aantal windturbines langsheen de E40 ten 

zuidwesten van de kern van Tienen. Deze windturbines werden voorzien ten noorden van de E40 

tussen clusters B en C van het voorliggende project. De vergunningsaanvragen zijn naderhand 

terug ingetrokken. De firma Eximag is ondertussen ook failliet verklaard. 

 

In het najaar 2013 zijn Storm 15 bvba en Elicio NV gestart met het informeel consulteren van de 

individuele betrokken adviesinstanties en de betrokken gemeentebesturen. In juni 2014 werd 

deze consultatieronde uitgebreid met infovergaderingen voor alle inwoners.  

 

Aan de hand van deze infomomenten, werd het voorontwerp voorgesteld en werd 

gecommuniceerd dat iedereen opmerkingen, vragen en bezorgdheden omtrent het voorontwerp 

en het project kon overmaken voor 15 september 2014. Dit kon via de website 

www.windparke40.be, via mail/brief, via telefoon of persoonlijk. Deze informatie werd aan de 

aanwezigen ook meegegeven aan de hand van een infobrochure. 

 

In het najaar van 2014 werd een project-m.e.r.-procedure gestart voor de aanleg van een 

windturbinepark ter hoogte van de E40 bestaande uit 30 windturbines (PR2129). De kennisgeving 

voor dit dossier is volledig verklaard op 19 december 2014. De richtlijnen voor de opstelling van 

het MER werden betekend op 12 juni 2015. 

 

Ondertussen werden alle vragen en opmerkingen verzameld tijdens de infomomenten verwerkt, 

beantwoord en in geanonimiseerde vorm opgenomen in een document. Er werd een 

samenvattend overzicht gemaakt van de belangrijkste opmerkingen over het inplantingsplan van 

het Windpark E40. Dit overzicht diende als basis voor een nieuwe overlegronde met lokale 

besturen en andere belanghebbenden in het voorjaar van 2015. Later in 2015 werd dan, op basis 

van dit overleg, een aangepast ontwerp opgemaakt voor het Windpark E40 met 19 windturbines. 

 

In 2016 en 2017 werd bijkomend overleg gepleegd met de luchtvaartautoriteiten om hun 

bezorgdheden en bezwaren rond de tiphoogte, inplanting en effecten op de radar-installaties te 

beantwoorden. Hiertoe werden verscheidene studies uitgevoerd. In 2017 werd eveneens een 

nieuwe overlegronde met de betrokken gemeentebesturen georganiseerd. 

 

De blijvende bezorgdheid van defensie betreffende de tiphoogte alsook de feedback over de 

gevoeligheid van enkele windturbineposities ter hoogte van de woonzone Oorbeek leidde er 

begin 2018 toe om het windpark te beperken tot 16 windturbines waarbij ook de tiphoogte 

begrensd zal worden tot 150 m. 
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Gezien het gewijzigde project en tevens de gewijzigde m.e.r.-regelgeving en ééngemaakte 

omgevingsvergunning verkiest de opdrachtgever ervoor om de lopende m.e.r.-procedure stop te 

zetten en een nieuwe procedure op te starten. 
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5 Alternatieven 

5.1 Nulalternatief 

 

Het nulalternatief beschrijft de situatie indien het project niet wordt uitgevoerd. In voorliggend 

MER betekent dit de situatie met de windturbines die vandaag reeds aanwezig, vergund of 

gepland zijn. Deze situatie wordt bijgevolg omschreven in de referentiesituatie en het 

ontwikkelingsscenario. 

 
5.2 Doelstellingsalternatieven 
 
Het project maakt gebruik van de wind, een onuitputtelijke energiebron. Mogelijke 
doelstellingsalternatieven maken gebruik van andere energiebronnen (water, zon,…) klassieke 
of hernieuwbare. Het afwegen van dergelijke doelstellingsalternatieven overstijgt echter de 
reikwijdte van dit MER en is eerder een zaak van het politiek/maatschappelijk debat. In het MER 
worden dan ook geen doelstellingsalternatieven besproken. 

 

 
5.3 Locatiealternatieven 

 

Het voorliggend project beschouwt enkel de mogelijkheid om windturbines te realiseren parallel 

aan de E40 te Bierbeek, Boutersem, Tienen en Hoegaarden. Andere locaties worden dan ook 

niet in beschouwing genomen. 

 

Naast de momenteel voorliggende lijnopstelling langsheen de E40 zijn in deze omgeving ook 

clusteropstellingen overwogen. Overeenkomstig de beleidsvisie terzake is dit alternatief evenwel 

verlaten. In de omzendbrief EME/2006/012 wordt voor open ruimte gebieden immers een 

ruimtelijke bundeling met andere infrastructuur, die reeds een belangrijke ruimtelijk-

landschappelijke en visuele impact hebben en een bijkomende markering kan betekenen, 

nagestreefd. 

 

 
5.4 Uitvoeringsalternatieven 

 

Het Project-MER onderzoekt een windturbinepark bestaande uit 16 windturbines met 

eigenschappen zoals beschreven in §3.3. Specifiek voor de tiphoogte van de turbines wordt in 

het MER naast een hoogte van 150 m ook een lagere tiphoogte van 122 m onderzocht. In haar 

voorlopige advies vraagt Defensie immers als randvoorwaarde om de turbines in cluster C niet te 

realiseren en om voor de turbines in cluster A en B de tiphoogte te beperken tot 122 m. Over 

deze randvoorwaarden is momenteel nog overleg lopende. Aangezien de hoogte bepalend is 

voor de milieueffecten, is het wenselijk dit als een apart alternatief te onderzoeken. Wat het aantal 

windturbines betreft, wordt er in het MER steeds uitgegaan van 16 turbines (worst case). Bijgevolg 

is het mogelijk om aan de hand van dit MER een vergunning te verkrijgen voor alle 16 turbines of 

slechts een deel ervan (vb. cfr de randvoorwaarden van Defensie of bij een gefaseerde 

ontwikkeling).  

 

                                                                 
2 Geactualiseerd door de Omzendbrief ‘Afwegingskader en randvoorwaarden voor de oprichting van windturbines’ 

uitgevaardigd (RO/2014/02) 
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Voor de discipline Geluid en het luik slagschaduw wordt dit alternatief tevens kwantitatief 

uitgewerkt. Binnen de overige disciplines wordt dit alternatief beknopt en kwalitatief behandeld. 

 

Het voorliggende windpark is zowel qua afmetingen als inplanting het resultaat van een jarenlang 

voortraject waarbij het project verschillende keren werd bijgestuurd in functie van de 

overlegrondes met de verschillende stake-holders, voor meer info wordt verwezen naar §3.8. Een 

tiphoogte hoger dan 150 m wordt als niet realistisch beschouwd voor dit gebied, gezien het 

draagvlak en de beperkingen opgelegd door Defensie. 
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6 Juridisch beleidsmatig kader 

In Bijlage 1 worden de juridische en beleidsmatige randvoorwaarden opgelijst met de bespreking 

van de relevantie. Hierna volgt reeds een bespreking van de meest relevante aspecten, 

waaronder enkele beleidsdocumenten. De bespreking van deze randvoorwaarden komt bij de 

uitwerking van het MER verder aan bod bij de disciplines waar deze op van toepassing zijn.  

 

Opmerking 

 Verwijzing naar een decreet of besluit houdt impliciet een verwijzing in naar eventuele latere 

wijzigingen hieraan. 

 Verwijzing naar een decreet houdt impliciet en voor zover niet reeds vermeld een verwijzing 

in naar de onderliggende uitvoeringsbesluiten. 

 

 
6.1 Omzendbrief ‘Afwegingskader en randvoorwaarden voor de oprichting van 

windturbines’ uitgevaardigd (RO/2014/02) 

 

De  omzendbrief  schept  een  kader  voor  de  optimale  inplanting  van  grootschalige  

windturbines voor een zo groot mogelijke productie van groene stroom om op die manier bij te 

dragen tot een duurzame energietransitie en een gedragen ontwikkeling van windenergie.  

De omzendbrief steunt op belangrijke pijlers, namelijk een duurzame ruimtelijke ontwikkeling, een 

duurzaam  energiegebruik,  de  voordelen  van  windenergie  ten  opzichte  van  andere 

energiebronnen en de economische meerwaarde van windenergie. 

 

In de omzendbrief worden de volgende criteria en randvoorwaarden aangehaald met 

betrekking tot de locatiekeuze: 

 Ruimtelijke bundeling/site sharing en optimalisatie als fundamentele uitgangsprincipes 

▪ De voorkeur gaat uit naar clusters van windenergieopwekking (minimum 3 turbines) 

▪ Bij voorkeur concentratie in zeehavengebieden, industriegebieden  of  in  de nabijheid van 

markant in het landschap voorkomende infrastructuren zoals wegen, spoorwegen, rivieren, 

kanalen, hoogspanningsleidingen. 

▪ De  locatiekeuze  voor  windturbines  en  windturbineparken  moet  passen  in  de  

samenhangende visie  op  de  gewenste  ruimtelijke  ontwikkeling  van  het  gebied  in  

kwestie. 

▪ Vanuit  het  principe  van  een duurzaam  ruimtegebruik, is het bovendien  van  belang  dat  

de  potentiële locaties optimaal  ingevuld geraken. 

 Grondgebruik 

▪ Het is de bedoeling zo veel mogelijk bestaande wegen en paden te gebruiken, zowel  voor 

de aanvoer van materiaal als voor onderhoud. 

▪ In  agrarische  gebieden  wordt  een  permanent  en  verhard onderhoudsplatform zo veel 

mogelijk vermeden. 

 Wonen 

▪ Bijzonder aandacht voor (vergunde) gebouwen in de omgeving 

▪ De  mogelijke  impact  op  het  wooncomfort  door  geluidshinder, visuele hinder,  

slagschaduw, lichtbebakening  enzovoort  moet  toegelicht  worden 

 Landbouw 

▪ Vanuit het oogpunt van rationeel grondgebruik moet bij de plaatsing op perceelsniveau zo 

veel mogelijk gestreefd worden naar een minimale inname van de  landbouwoppervlakte . 
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▪ De mogelijke effecten van de oprichting van windturbines op efficiënt bodemgebruik of de 

eventuele verstoring van de uitbating(smogelijkheden) moeten beschreven en geëvalueerd 

worden. 

 Bedrijventerreinen 

▪ De mogelijke effecten op efficiënt bodemgebruik, de optimale ontsluitingsinfrastructuur of 
de eventuele verstoring van de uitbating(smogelijkheden) moeten beschreven en 
geëvalueerd te worden. 

 Zeehavengebieden 

▪ Zeehavengebieden, havengebieden en de aansluitende terreinen zijn, vanuit ruimtelijk, 
milieu- en windtechnisch  oogpunt,  alsook  vanwege  hun  bestemming  als  economische  
poort,  prioritaire oprichtingslocaties  voor  windturbines  of  een  windturbinepark. 

▪ Globale structuurvisie op dit vlak wenselijk 

 Sport en recreatie 

▪ Veel recreatieve bestemmingen kunnen als geluidsgevoelig bestempeld worden. De  
verenigbaarheid  moet  getoetst  worden  rekening  houdend  met  de aansluitende  
bestemmingsgebieden  en  met  het  type  recreatiegebied  qua  huidig  gebruik of de 
geplande invulling (provinciaal/gemeentelijk beleid).   

 Landschap 

▪ Landschappelijke effecten dienen beschreven en beoordeeld te worden. 

▪ Afwegingselementen die in rekening kunnen gebracht worden: 

 Aansluiting bij grootschalige infrastructuren 

 Schaal van aanwezige landschapselementen 

 Interferentie met cultuurhistorische kenmerken van een gebied 

 Mogelijk vergroting herkenbaarheid lijninfrastructuren door bundeling van de 
windturbines ermee 

 Landschappelijke invloedszone 

 Mogelijkheid om structuren in het landschap te benadrukken 

 Inschatting van de visuele impact 

 Waar mogelijk regelmatige, harmonische lijn- of rasteropstellingen 

▪ Visualisatie uitvoeren 

▪ Afweging uitvoeren in relatie tot de omgevingskenmerken: Aandacht voor verhouding 

masthoogte-rotordiameter, voorkeur voor langzaam draaiende driewiekers, voorkeur voor 

gelijke hoogte en gelijk type turbines per groep 

 Geluidsimpact 

▪ Geluidsstudie vereist 

 Slagschaduw 

▪ Slagschaduwstudie vereist 

 Veiligheid 

▪ Aspect veiligheid moet verduidelijkt worden. Desgevallend veiligheidsstudie vereist bij de 

milieuvergunningsaanvraag 

 Natuur 

▪ Effecten op fauna, vnl. vogels en vleermuizen, te bekijken 

▪ Rekening houden met wetgeving inzake SBZ, VEN, soorten 

 Luchtvaart 

▪ De mogelijke impact op militaire en burgerluchtvaart moet worden nagegaan, niet alleen in 

de nabijheid  van  luchthavens,  maar  ook  de  invloed  op  bijvoorbeeld  radarinstallaties. 

 Maximalisatie van de energetische productie 

▪ Locatie optimaliseren in functie van de energieproductie – optimale invulling van het gebied 

nastreven 

 Lokaal draagvlak 

▪ De lokalisatienota moet omschrijven op welke wijze de aanvrager in de aanloop naar de 

vergunningsaanvraag gecommuniceerd heeft met de lokale betrokken partijen en op welke 

wijze verder gecommuniceerd zal worden tijdens en na de realisatie van het project. 

▪ Er kan ook worden omschreven welke mogelijkheden benut zullen worden om het lokale 

draagvlak en de lokale betrokkenheid voor het project te stimuleren. 
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6.2 Gewestplan en ruimtelijke uitvoeringsplannen 

 

Kaart 6-1 Gewestplan 

Kaart 6-2 Ruimtelijke uitvoeringsplannen 

 

De inplantingslocaties voor windturbines binnen het voorliggend project zijn gelegen ter hoogte 

van de gewestplanbestemmingen ‘agrarisch gebied’ (cluster A en B) en ‘landschappelijk 

waardevol agrarisch gebied’ (cluster C) op het gewestplan (zie Kaart 6-1). Daarnaast komt WT 

Z07 te liggen op de grens van gewestplanbestemming ‘dienstverleningsgebied’. Nabij de 

inplantingslocaties voor de windturbines komen onder meer nog de gewestplanbestemmingen 

‘natuurgebied’ en ‘woongebied met landelijk karakter’.  

 

Op de inplantingslocaties voor windturbines of de directe nabije omgeving zijn er geen plannen 

van aanleg (APA, BPA) of ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) van toepassing zodat de 

bestemming zoals weergegeven op het Gewestplan en de geldende voorschriften van toepassing 

zijn (zie Kaart 6-2).  

 

Onderstaande RUP’s zijn van kracht in de omgeving van de geplande windturbines: 

 

Ten westen van het voorliggend projectgebied is het gewestelijk RUP ‘Afbakening 

regionaalstedelijk gebied Leuven’ van toepassing. Het betreft hier de omvorming en beperkte 

uitbreiding van de zone voor ‘milieubelastende industrieën’ Researchpark Haasrode tot ‘gemengd 

regionaal bedrijventerrein’. 

 

Ter hoogte van het op- en afrittencomplex 25 ‘Hoegaarden-Tienen’, tussen clusters A en B, is het 

provinciaal RUP ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Tienen’ van toepassing. Het betreft hier de 

realisatie van een regionaal bedrijventerrein. 

 

Tussen Neervelp/Opvelp en Hoegaarden is via het GRUP Onderdelen Grote Eenheid Natuur 

‘Hoegaardse Valeien’ bijkomend natuurgebied afgebakend in enkele valleigebieden. 

 

 
6.3 Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 

 

De Gewenste Ruimtelijke Structuur is richtinggevend op Vlaams niveau. Het Ruimtelijk 

Structuurplan Vlaanderen (RSV) werd op 23 september 1997 goedgekeurd. Bindende bepalingen 

leveren het kader voor uitvoerende maatregelen op Vlaams niveau.  

 

Relevante selecties binnen het RSV: 

 Leuven als onderdeel van het stedelijk netwerk op internationaal niveau ‘de Vlaamse Ruit’ 

 Tienen als structuurondersteunend kleinstedelijk gebied  

 Leuven en Tienen als economische knooppunten 

 de E40 als hoofdweg 

 de N29 als primaire weg II 

 de R27 als te ontwerpen primaire weg type II 

 de spoorlijn Brussel-Luik (t.h.v. project parallel aan de E40) als onderdeel van het net van 

Hoge-Snelheids-Lijnen (HSL-net) van het hoofdspoorweg voor het personenverkeer  

 de spoorlijn Brussel-Luik-Keulen (ten noorden van de E40) als onderdeel van het net van 

(inter)nationale verbindingen en verbindingen van Vlaams niveau van het 

hoofdspoorweg voor het personenverkeer 

 

 
6.4 Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Vlaams Brabant 

 

De Gewenste Ruimtelijke Structuur is richtinggevend op Provinciaal niveau. Het Provinciaal 

Ruimtelijk Structuurplan Vlaams Brabant (PRS-VB) werd definitief vastgesteld door de 
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Provincieraad op 11 mei 2004 en goedgekeurd door de Vlaamse regering op 7 oktober 2004. De 

Actualisatie van het PRS-VB (addendum) is goedgekeurd bij ministerieel besluit van 6 november 

2012.  

 

  
Figuur 6-1 Synthese gewenste ruimtelijke structuur deelruimte ‘landelijke kamer oost’ (PRS-VB)  

 

 

In het PRS is de provincie opgedeeld in verschillende deelruimten met een gebiedsspecifiek 

samenhangend beleid. Het voorliggend windturbinepark is gelegen binnen de deelruimte 

‘landelijke kamer oost’. De volgende selecties zijn van toepassing op het voorliggend 

projectgebied (Figuur 6-1): 

 natuurlijke structuur: 

▪ ‘verbinding Molenbeek-Parkbeek met Dijle en bossen Diestiaanheuvels (Bruulbos-

Langenbos) en bossen van Meerdalbos-Mollendaalbos, Grootbos en butselbos’, ‘Velpe 

tussen bosgebieden Begijnedijk, Diestiaanheuvels en Mollendaalbos’ en ‘Verbinding Grote 

Gete met Molenbeek-Mene en bos van Meldert, aansluitend met de NVBG van de provincie 

Limburg’ als natuurverbindingensgebieden 

 agrarische structuur: 

▪ projectgebied is gelegen binnen gebied gereserveerd voor productielandbouw 

 landschappelijke structuur: 

▪ behoud en versterking van kleinschaligheid van de hollewegencomplexen 

▪ de Demer met de langsliggende rivierduinen en de zijrivieren de Velpe en de beide Getes 

als rivier- en beekvalleien als landschappelijke basisstructuur 

▪ oude spoorwegbedding als lineair structurerend landschapsgegeven  

 nederzettingsstructuur: 

▪ Blanden-Haasrode, Bierbeek, Boutersem en Hoegaarden als hoofddorpen 

▪ Oud-Heverlee, Lovenjoel, Roosbeek en Kumtich als woonkernen 

▪ Bremt, Neervelp, Vertrijk, Willebringen, Hoksem, Oorbeek, Sint-Katharina-Houtem, 

Outgaarden en Goetsenhoven als kernen in het buitengebied 

▪ Tienen en Bost als stedelijke kernen 

 economische structuur: 

▪ Haasrode en Hoegaarden als hoofddorpen met lokaal bedrijventerrein 

▪ Bierbeek en Boutersem als hoofddorpen met mogelijkheid tot heroriëntatie 

taakstelling 

▪ E40 als infrastructuurbundel – drager van ontwikkeling 
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 verkeers- en vervoersstructuur: 

▪ N29 als secundaire weg type I 

 toeristisch-recreatieve functies: 

▪ Deelruimte ‘landelijke kamer oost’ als toeristisch-recreatieve netwerk 

▪ Hoegaarden als toeristisch-recreatief knooppunt 

 
6.5 Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Bierbeek 

 

De Gewenste Ruimtelijke Structuur is richtinggevend op gemeentelijk niveau. Het Gemeentelijk 

Ruimtelijk Structuurplan van Bierbeek werd goedgekeurd door de Bestendige Deputatie van de 

provincie Vlaams-Brabant op 20 september 2012.  

 

 

 
Figuur 6-2 Synthese gewenste ruimtelijke structuur - GRS Bierbeek 

 

 

De volgende selecties zijn relevant voor het voorliggend project (Figuur 6-2): 

 natuurlijke structuur: 

▪ beekvalleien van de Herpendaalbeek, Bierbeek-Bierbeekse Beek, Bovenheidebeek, 
Bierbeek-Molendaalbeek en de Merenloop als verbindingselementen van natuurlijke 
structuur (als prioritaire zone voor natuurontwikkeling, kwetsbare zone 
grondwater/zoekzone waterbuffering) 
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▪ grote Bierbeekse beekvalleien als primaire (ver)bindende elementen (groene hoofdaders) 
van de natuurlijke structuur uitbouwen als natuurlijk gebied van bovenlokaal belang 

▪ kleine Bierbeekse beekvalleien als aanvullende (ver)bindende elementen (groene aders) 
van de natuurlijke structuur realiseren, continueren en versterken 

▪ brongebied Bovenheidebeek als uitvalsbasis voor natuurontwikkeling versterken 

▪ Wolfsberg, Galgenberg en Boschelle als waardevolle bossen 

▪ samenvloeiingsgebied Bierbeek-Molendaalbeek en de Merenloop als katalysatoren van 
natuurontwikkeling uitbouwen 

▪ bermen van de HST-lijn en E40 ter hoogte van de valleigebieden als alternatieve 
verbindingselementen 

 nederzettingsstructuur: 

▪ Merestraat-Noëstraat als suburbane wijk als open eilanden in de open ruimte af te werken, 
te structureren en te integreren in het landschap 

▪ Keiberg en Benedenheide als oude gehuchten maximaal te behouden, beschermen, 
herwaarderen in hun authentiek karakter en integreren in het landschap 

▪ woonlinten Ruisbroekstraat, Bergstraat, Lovenjoelsestraat en Korbeek-Losestraat als 
maximaal te beperken en integreren in het landschap 

 verkeers- en vervoersinfrastructuur: 

▪ Korbeek-Losestraat, Lovenjoelsestraat en Neervelpsestraat als lokale wegen type I 

▪ Korbeek-Losestraat, Lovenjoelsestraat en Neervelpsestraat als doorsteken hoofdlijnen 

busverkeer 

 

 
6.6 Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Boutersem 

 

De Gewenste Ruimtelijke Structuur is richtinggevend op gemeentelijk niveau. Het Gemeentelijk 

Ruimtelijk Structuurplan van Boutersem werd goedgekeurd door de Bestendige Deputatie van de 

provincie Vlaams-Brabant op 29 januari 2009.  
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Figuur 6-3 Synthese gewenste ruimtelijke structuur - GRS Boutersem 

 

 

De volgende selecties zijn relevant voor het voorliggend project (Figuur 6-3): 

 natuurlijke structuur: 

▪ valleien van de Kleine Vondelbeek, de Kleine Beek en de Fonteinbeek als natte 
ecologische verbindingen door de open ruimte 

▪ kleine landschapselementen: behoud, renovatie en versterking van resterend ecologisch 
netwerk 

▪ Bos aan het Domein van Kwabeek als lokale ecologische stapstenen in de natuurlijke 
structuur 

▪ Verbinding tussen het bos aan het Domein van Kwabeek en het natuurgebied Galgenberg 
op de gemeentegrens met Bierbeek en het hollewegencomplex ten zuiden van de E40 als 
lokale droge ecologische verbindingen 

 agrarische structuur: 

▪ uitgestrekt agrarisch gebied ten zuiden van de N3 behouden en versnippering tegen 
gaan 

▪ positief landschapsbeheer door bouwvrije zones in agrarisch gebied ten zuiden van de 
N3 en tussen Neervelp, Vertrijk, de N3, de oostelijke gemeentegrens en Willebringen  

 landschappelijke structuur: 

▪ Kasteel van Kwabeek met park te Vertrijk, Molen van Kwabeek te Vertrijk, Windmolen in 
Neervelp, O.L.V.-Hemelvaartkerk te Vertrijk, Sint-Pieters-Bandenkerk te Willebringen, Sint-
Remigiuskerk te Neervelp, Pastorij van Vertrijk en Pastorij van Neervelp als waardevolle 
bakens en puntrelicten 

▪ de Romeinse heirbanen, de holle wegen te Willebringen en het kasteeldomein van 
Kwabeek als cultuurhistorische ankerplaatsen 

▪ Neervelpsestraat als Groene Poort 
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▪ de openruimtecorridor tussen Willebringen en Neervelp naar Bevekom en de 
openruimtecorridor Grote Kouter tussen Boutersem, Roosbeek en Vertrijk als lokale open 
ruimteverbindingen 

 verkeers-/vervoersstructuur: 

▪ de N234 richting zuid (Stationsstraat-Smidstraat-Neervelpsestraat-Waversesteenweg tot 
aan de gemeentegrens met Beauvechain) als lokale wegen type I (lokale 
verbindingswegen) 

▪ ontsluiting Vertrijk - Willebringen (Stationsstraat-Koutemstraat-Torenhofstraat) als lokale 
wegen type II (lokale gebiedsontsluitingswegen) 

 

 
6.7 Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Tienen 

 

De Gewenste Ruimtelijke Structuur is richtinggevend op gemeentelijk niveau. Het Gemeentelijk 

Ruimtelijk Structuurplan van Tienen werd goedgekeurd door de Bestendige Deputatie van de 

provincie Vlaams-Brabant in juli 2006.  

 

De volgende selecties zijn relevant voor het voorliggend project (Figuur 6-4): 

 natuurlijke structuur: 

▪ beken (Grote Gete, Velpe) met de omgevende valleigebieden als te versterken 
valleistructuren 

▪ behouden en versterken van kleine landschapelementen: de gebiedjes ‘Vliegenhuis-
Bruul’ en het kasteelpark Ast tussen Bost en Goetsenhoven, het spoorwegbos en het 
aanpalend terassenlandschap ‘Medekersveld’ in de woonkern Kumtich en de holle wegen 
die voornamelijk voorkomen in het Haspengouwse zuiden 

 landschappelijke structuur: 

▪ valleigebieden (Grote Gete, Velpe) als structuurbepalende elementen in het landschap 

▪ open plateaus van Haspengouw beheersen de gave open ruimte 

 verkeers-/vervoersstructuur: 

▪ Groot Overlaar (vanaf de Westelijke Ring) als lokale weg type I 

▪ Goetsenhovestraat, Mysteriestraat, Pitsaertstraat, Oorbeeksesteenweg, Sint-Jorisstraat en 
Maalderijweg als lokale wegen type II 
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Figuur 6-4 Gewenste ruimtelijke structuur - GRS Tienen 

 

 
6.8 Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Hoegaarden 

 

De Gewenste Ruimtelijke Structuur is richtinggevend op gemeentelijk niveau. Het Gemeentelijk 

Ruimtelijk Structuurplan van Hoegaarden werd goedgekeurd door de Bestendige Deputatie van 

de provincie Vlaams-Brabant op 1 maart 2012.  

 

  
Figuur 6-5 Gewenste ruimtelijke structuur - GRS Hoegaarden  

 

De volgende selecties zijn van toepassing op voor het voorliggend projectgebied (Figuur 6-5): 

 agrarische structuur: 

▪ de inplantingslocaties voor windturbines liggen ter hoogte van landbouwgebied voor 

professionele landbouw 
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 natuurlijke structuur: 

▪ de valleigebieden van de Grote Gete en de Mene-Molenbeek als lokaal landbouw-

natuurverwevingsgebied 

▪ valleien van de Mene-Molenbeek, De Jordaan en de Bosbeek als natuurgebieden-

valleigebieden 

▪ Keverlobos als natuurgebied-bosgebied 

▪ holle wegen in het agrarisch gebied 

 landschappelijke structuur: 

 vallei- en depressiestructuren 

 uitgestrekte plateaus 

 kleine landschapselementen (holle wegen) 

 nederzettingsstructuur: 

▪ Rommersom als wooncluster 

 verkeer- en vervoersstructuur: 

▪ Waversesteenweg en Kumtichsesteenweg, als lokale wegen type I (lokale 

verbindingswegen) 

▪ N221/Klein Overlaar, Goetsenhovenstraat,Sint-Jansstraat en Bronstraat als lokale 

wegen type II (lokale ontsluitingswegen) 

▪ N221/Klein Overlaar als openbare vervoersas en fietsersas naar Tienen 

 

 
6.9 Vlarem II 

 

Vlarem II bevat  de relevante regelgeving inzake windturbines. Meer bepaald omvat deze nieuwe 

normen waaraan windturbines dienen te voldoen inzake geluidsbelasting en slagschaduw. Dit zal 

nader aan bod komen in de disciplines geluid en mens. 
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7 Geïntegreerd ontwikkelingsscenario 

 

Kaart 7-1 Andere windturbineprojecten in de omgeving 

 

Volgende ontwikkelingen zijn relevant in relatie tot het voorliggende project: 

 

 Windturbineproject Greensky 

Greensky bvba is een vennootschap waarin ondermeer Electrabel participeert. Er kunnen 2 

projecten van Greensky als relevant beschouwd worden. Het gaat enerzijds om een reeds 

vergund project en anderzijds om een geplande ontwikkeling:  

 

▪ Het reeds vergunde project betreft de realisatie van 29 windturbines langs de E40 in 
de gemeenten Hélécine, Landen en Gingelom, ten oosten van het windturbineproject 
dat in voorliggend project-MER wordt beschouwd. Er is in het verleden een 
ontheffingsdossier van de project-MER-plicht opgemaakt (dossiernummer 
OHPR0360). De ontheffing is verleend op 26 juli 2010.  
De turbines waarvoor ondertussen een vergunning verleend is, maken bij de verdere 
uitwerking van het MER deel uit van de referentiesituatie, deze worden op Kaart 7-1 
in het oranje aangeduid. 
De minimale afstand tussen de vergunde turbines van Greensky en deze van 
Storm/Elicio bedraagt ca. 3,8 km. Er werd onderzocht of voorliggend project 
combineerbaar is met het project van Greensky. Er worden geen problemen verwacht 
wanneer beide projecten worden gerealiseerd.  
 

▪ In het voorjaar van 2017 werd door Greensky tevens een vergunningsaanvraag 
opgestart via een “reunion d’information publique” (RIP) voor 6 windturbines net over 
de taalgrens op het grondgebied van de gemeente Hélécine. Tijdens de opmaak van 
voorliggend MER werd de stand van zaken van dit dossier opgevraagd. De “étude 
d’incidences” (milieu en effecten-onderzoek) is in opmaak, maar er werd nog geen 
vergunningsaanvraag ingediend. Vermits het om een nog niet vergund project gaat, 
wordt dit project in dit MER meegenomen als ontwikkelingsscenario. De turbines 
worden op Kaart 7-1 aangeduid in het groen. 
De minimale afstand tussen de turbines van Greensky en deze van Storm/Elicio 
bedraagt ca. 400 m. Er werd onderzocht of voorliggend project combineerbaar is met 
het project van Greensky. Er worden geen problemen verwacht wanneer beide 
projecten worden gerealiseerd. 
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De aanvraag heeft betrekking op turbines type Vestas V126 met een tiphoogte van 200 m. 

De coördinaten zijn weergegeven in onderstaande tabel. 

 

Turbine X-coördinaat Y-coördinaat 

WT 1 190830 159858 

WT 2 191151 159551 

WT 3 191268 160624 

WT 4 191514 160160 

WT 5 191752 159749 

WT 6 192004 160126 

 

 

 

 Ruilverkaveling Willebringen (VLM) 

De ruilverkaveling situeert zich op het grondgebied van Bierbeek, Boutersem, Hoegaarden en 

Tienen. Het ruilverkavelingsplan is goedgekeurd door de minister in 2011 en geeft de 

maatregelen weer inzake herverkaveling, wegenwerken, archeologie, ecologie, 

waterbeheersing, erosie, … om op het terrein te realiseren. Het kavelplan legt vast op welke 

percelen de ruilverkaveling betrekking heeft. 

 

In 2013 werden de bestuursorganen van de Ruilverkaveling opgericht. In 2014 is de 

herverkaveling opgestart. Als eerste opdracht worden de percelen in waarde vastgelegd 

volgens de bodemgeschiktheid voor landbouw. Daarnaast worden de eerste technische 

ontwerpen voorbereid voor uitvoering in 2015. Het Vlaams Gewest draagt hierbij de grootste 

subsidie aan. De lokale overheden (gemeenten) en andere partners financieren het 

resterende bedrag van de eerste werken. 

 

In het kader van de ruilverkaveling wordt de perceelsstructuur geoptimaliseerd, wat een 

invloed kan hebben op de inplantingsmogelijkheden van de windturbines uit het voorliggende 

project. In het najaar van 2015 heeft hiertoe een openbaar onderzoek plaatsgevonden. 

In de 2e helft van september 2015 werd in het kader van dit project-MER gepolst naar de 

stand van zaken. Hierbij werd gemeld dat de fase van classificatie van de percelen naar zijn 

einde loopt. De wensen van de belanghebbenden werden op dat moment opgelijst. Op basis 
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van beide gegevens kan de herverkavelaar starten met de eerste intekening van de percelen. 

Het gehele proces zal zeker nog enkele jaren duren. 

 

De aanleg en verbetering van 10 landbouwwegen verspreid over het gebied van de 

ruilverkaveling zullen zal over de volgende 10 jaar uitgevoerd worden. 

 

 Soortenbeschermingsprogramma Grauwe kiekendief 

Het soortbeschermingsprogramma voor de Vogelrichtlijnsoort Grauwe kiekendief is 

goedgekeurd eind 20153). Voor een bespreking verwijzen we naar §12.4.2.2 

 

 Soortenbeschermingsprogramma’s Hamster en Das 

Het soortbeschermingsprogramma voor de Hamster is vastgesteld op 21 december 2015. Het 

programma is niet relevant in functie van voorliggend project. 

  

                                                                 
3 https://www.natuurenbos.be/SBPgrauwekiekendief 
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8 Informatie uit bestaande onderzoeken 

In dit hoofdstuk worden de meest recente en relevante studies die betrekking hebben op het 

voorliggende project opgelijst. Deze studies zullen (naast meer algemene en technische studies) 

aangewend worden om het project-MER uit te werken.  

 

 
8.1 Bestaande studies inzake windturbines 

 
8.1.1 Windplan Vlaanderen 

 

Kaart 8-1 Windplan Vlaanderen 

 

Via de beleidsondersteunende studie Windplan Vlaanderen4 werd de beschikbare ruimte voor 

windenergie in Vlaanderen geïnventariseerd. Hiertoe werden kaarten opgesteld die het Vlaams 

grondgebied classificeren volgens de geschiktheid voor het aanwenden van windenergie. Deze 

rangschikking van locaties gebeurde primair op basis van de zonering op het gewestplan, maar 

er wordt hierbij ook rekening gehouden met volgende aspecten: 

 De zonering van de gewestplannen 

 Vogel- en habitatrichtlijngebieden (Natura 2000) 

 Beschermde monumenten en landschappen 

 In acht te nemen buffers rond de respectievelijke gebieden 

▪ Industriebuffers 

▪ Woonbuffers 

▪ Natuurbuffers 

 Luchtvaartgebieden 

 Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) en Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk 

(IVON) 

 Stiltegebieden 

 

Uiteindelijk werden de verschillende bestemmingen van de gewestplannen onderverdeeld in vier 

verschillende klassen, met een eigen prioriteit wat betreft de toepassing van windenergie. De vier 

klassen werden als volgt ingedeeld: 

 Klasse 1 (basiskleur groen): gebieden die zeker in aanmerking komen voor windenergie, met 

hoogste prioriteit (bvb. industriegebieden, gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en 

openbaar nut (met positieve buffering)).  

 Klasse 2 (basiskleur geel): gebieden die ook in aanmerking komen voor windenergie, maar 

waar toch eerder een beperking kan optreden dan voor de gebieden met prioriteit 1 (bvb. 

agrarische gebieden, recreatiegebieden).  

 Klasse 3 (basiskleur oranje): gebieden waar de toepassing van windenergie eventueel kan, 

mits een goede afweging met de andere, belangrijkere functies van het gebied (bvb. 

landschappelijk waardevolle agrarische gebieden).  

                                                                 
4 Vrije Universiteit Brussel – Dienst Stromingsmechanica – Cabooter Y., Dewilde L. & Langie M. (2000) Een windplan 

voor Vlaanderen – een onderzoek naar mogelijke locaties voor windturbines. 
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 Klasse 0 (basiskleur rood, roos, beige): gebieden die niet in aanmerking komen voor de 

toepassing van windenergie en dus worden uitgesloten (bvb. woongebieden, natuurgebieden, 

beschermde landschappen (met negatieve buffering5)).  

 

Deze studie werd afgerond in september 2000 en was gebaseerd op de toenmalige omzendbrief 

EME/2000.01. Gezien het Windplan niet werd aangepast aan de beleidsvisie inzake de 

inplantingvoorschriften voor windturbines, de nieuwe omzendbrieven (EME/2006.01–

RO/2006/02; RO/2014/02) en evenmin aan de opgemaakte BPA’s, APA’s, RUP’s of andere 

gebiedsgebonden beleidsvisies, dient het Windplan Vlaanderen eerder als indicatief en 

achterhaald te worden geïnterpreteerd.  

 

Deze bevindingen dienen in acht genomen te worden bij een lezing van het Windplan Vlaanderen. 

Het Windplan Vlaanderen baseerde zich op bepaalde premissen die met het verstrijken van de 

jaren en de inzichten van de verschillende bestuursniveau’s grondig zijn gewijzigd. Het Windplan 

Vlaanderen werd nooit aangepast aan deze evolutie. 

 

Het merendeel (11) van de inplantingslocaties van het voorliggend windturbineproject behoren 

volgens het Windplan Vlaanderen tot de klasse 2 (Kaart 8-1). Dit betreft 

gewestplanbestemmingen die in aanmerking komen voor het plaatsen van windturbines, maar 

waar toch eerder een beperking kan optreden. Het gaat hier om Cluster A (WT N01 en WT N02) 

en alle windturbines van cluster B, namelijk WT N04 t.e.m. WT N09 en WT Z01 en WT Z02.  

 

Een aantal (3) van de zuidoostelijk gelegen windturbines behoren volgens het Windplan 

Vlaanderen tot de klasse 3 (Kaart 8-1). Dit betreft gebieden die eventueel in aanmerking komen 

voor het plaatsen van windturbines, mits een goede afweging met de andere, belangrijkere 

functies van het gebied. Het gaat hier om de drie meest noordelijk gelegen windturbines van 

cluster C: WT Z03, WT Z04 en WT Z05. 

 

De twee meest zuidoostelijk gelegen windturbines van cluster C (WT Z06 en WT Z07) behoren 

volgens het Windplan Vlaanderen tot industriebuffers (Kaart 8-1). Het gaat hier om een positieve 

buffer rond interessante gewestplanbestemmingen. Dit betreft gebieden die zeker in aanmerking 

komen voor het plaatsen van windturbines, met de hoogste prioriteit (gelijkwaardig aan klasse 1). 

 

WT N03 is gelegen binnen een bufferzone. Het betreft een negatieve buffer rondom een 

natuurgebied, waardoor deze locatie valt onder klasse 0. De impact van de windturbine op natuur 

wordt echter meer in detail bestudeerd in §12 waarbij nagegaan zal worden of er een significante 

impact is. 

 
8.1.2 Studies m.b.t. voorliggend project 

 

Met betrekking tot een gedeelte van het voorliggend project (7 windturbines in een lijnopstelling 

langs de E40 te Outgaarden – Hoegaarden) is reeds een lokalisatienota (november 2010) en een 

natuurtoets voor het initiatief van Electrawinds NV opgemaakt. 

Deze studies worden – waar relevant – verwerkt en waar nodig verfijnd in het op te maken MER. 

 

In 2016 werd ook reeds een m.e.r.-procedure opgestart voor het ruimere project bestaande uit 

30 windturbines (zie §4). Dit project-MER werd afgewerkt tot aan het Ontwerp-MER. Het 

studiewerk dat gebeurde in het kader van die procedure werd geactualiseerd voor de nieuwe 

m.e.r.-procedure. 

 

                                                                 
5 De 250 meter buffer is reeds van bij opmaak van het plan omstreden. De omzendbrief EME/2006/01- RO/2006/02, die 

de vorige omzendbrief volledig vervangt, heeft het over een passende beoordeling in plaats van over vaste buffers. Dit 

betekent dat deze afstanden of uitsluitingzones enkel kunnen worden vastgesteld na het uitvoeren van een specifieke 

studie. Een minimale afstand van 250 meter is niet langer vereist.  
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9 Ingreep-effectenanalyse 

Bij de ingreep-effectenanalyse wordt onderscheid gemaakt tussen volgende ‘fasen’: 

 

 Bouwwerken; uitvoering van de werken noodzakelijk om het windturbinepark te bouwen; dit 

houdt het bouwrijp maken van de gronden in, tijdelijke stockage van de onderdelen van de 

windturbine, het voorzien van de nodige funderingen en nutsleidingen, de aanvoer van de 

turbineonderdelen, de montage en de afwerking.  

 Exploitatie van de windturbines; hieronder vallen de effecten die direct of indirect te wijten 

zijn aan het operationeel zijn van de windturbines; hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen 

hinder, verlies aan ruimte voor functies (directe ruimte-inname en veiligheidsafstanden), 

geleverde energie, verminderde uitstoot, veiligheid, verstoring en risico op aanvaring en 

visuele impact. 

 Afbraak; de windturbine wordt gedemonteerd en verwijderd. 

 

De bouwfase en de afbraakfase zijn zeer sterk gelimiteerd in de tijd (hooguit enkele maanden op 

1 locatie, de realisatie van het gehele windturbinepark wordt op een totale termijn van 1,5 à 2 jaar 

geraamd) en brengen slechts zeer lokaal beperkte milieueffecten met zich mee. De ingreep-

effectenanalyse voor deze fasen is weergegeven in Tabel 9-2. 

 

De exploitatiefase van de windturbines (incl. het onderhoud ervan) beslaat evenwel een veel 

langere termijn (20 jaar) en brengt dan ook belangrijkere milieueffecten met zich mee. De ingreep-

effectenanalyse voor deze fase is weergegeven in Tabel 9-1. Gezien de exploitatiefase veel 

langer duurt en belangrijkere milieueffecten met zich meebrengt, ligt de nadruk in het MER vooral 

op de milieueffecten dewelke optreden tijdens de exploitatiefase. 

 

Tabel 9-1 Ingreep-effectenschema exploitatiefase 

Exploitatiefase en onderhoud   

Operationele windturbines Geluidsproductie Geluid, Mens 
(gezondheid), F&F 

Slagschaduw en reflectie Mens (gezondheid), 
F&F, M&L 

Versnippering en barrièrewerking - aanvaringsaspecten, 
wijziging landschapsstructuur en ruimtelijke samenhang, 
wijziging context (beschermd) erfgoed, verstoring, 
gewijzigde perceptie en beleving 

Mens, F&F, M&L 

Breuk, ijsworp, blikseminslag, militaire en civiele 
luchtvaart 

Mens (veiligheid) 

Vermindering emissies, productie groene-energie voor 
het Vlaamse elektriciteitsnetwerk 

Lucht, Mens 
(gezondheid) 

Onderhoud Tewerkstelling Mens 

F&F: biodiversiteit 

M&L: landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 
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Tabel 9-2 Ingreep-effectenschema: bouwfase en afbraakfase  

Fase Directe effecten Indirecte effecten Relevante milieudisciplines6 

Bouwfase  Tewerkstelling Mens 

Verwijderen van aanwezige vegetatie en/of 
functie  

Ecotoopverlies 

Verlies functies 

Wijziging perceptie en belevingswaarde 

 

Biodiversiteit, M&L 

Mens 

Vergraving (o.a. i.f.v. funderingen) Wijziging bodemprofiel 

Bodemerosie t.h.v. vergraven gronden 

Mogelijke aantasting ongekend bodemerfgoed 

 

Verhoogde stofemissie 

Bodem 

Bodem, lucht 

M&L 

Bemaling (eventueel) Wijziging grondwatertafel: verdroging t.h.v. bemaling, 
eventueel vernatting t.h.v. lozingspunt bemalingswater 

Wijziging oppervlaktewaterregime door lozing 
bemalingswater 

Ecotoopwijziging door verdroging/vernatting 

Bodemzetting tgv ontwatering samendrukbare laag met 
impact op woningen, infrastructuur, monumenten, 
archeologie, … 

Water 

 

Biodiversiteit 

Bodem, Mens, M&L 

Aanvoer van de onderdelen Extra transport over de weg en/of water met mogelijke 
impact op de verkeersafwikkeling 

Impact op verkeersveiligheid en –leefbaarheid 

Wijziging belevingswaarde, leefkwaliteit, verstoring 

Mobiliteit 

Geluid, Mens en Biodiversiteit 

Montage windturbine (Inzetten machines, 
werfverkeer) 

Impact op verkeersafwikkeling tgv werfverkeer (afsluiting 
van wegen of gebieden) 

Geluids- en luchthinder tgv inzet machines 

Wijziging perceptie en belevingswaarde door visueel 
waarneembare aanwezigheid van machines 

Impact op verkeersveiligheid en –leefbaarheid 
 

 

Mobiliteit 
 

Geluid, Mens, Biodiversiteit 

M&L 

Afbraakfase    

Demonteren Geluids- en luchthinder tgv inzet machines 

Wijziging perceptie en belevingswaarde door visueel 
waarneembare aanwezigheid van machines 

 Geluid, Mens, Biodiversiteit 

M&L 

Afvoer Impact op verkeersafwikkeling tgv werfverkeer Impact op verkeersveiligheid en –leefbaarheid Mobiliteit 

 

 

                                                                 
6 Gehanteerde afkortingen: F&F = biodiversiteit; M&L = landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 
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Gezien windturbines vooral milieueffecten tijdens de exploitatiefase met zich meebrengen, zijn – 

rekening houdende met de hoger weergegeven ingreep-effectenanalyse – vooral volgende 

disciplines van belang:  

 geluid 

 biodiversiteit 

 landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie (M&L) 

 mens-ruimtelijke aspecten en gezondheid (incl. slagschaduw) 

Veiligheidsaspecten worden geïntegreerd in de discipline mens.  

De exploitatie van windturbines impliceert elektriciteitsproductie zonder noemenswaardige 

uitstoot. Dit heeft dan ook een indirect positief effect op de luchtkwaliteit. Dit komt beknopt aan 

bod in de discipline lucht. 

 

Volgende disciplines zijn enkel van belang voor de effecten tijdens de aanlegfase: 

 mobiliteit 

 bodem 

 water (grondwater en oppervlaktewater) 

Gezien het beperkte belang ervan, kennen deze disciplines een zeer beperkte uitwerking. De 

discipline mobiliteit wordt dan ook geïntegreerd in de discipline mens.  
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10 Algemene methodologie 

Uit voorgaande ingreep-effectenanalyse (§9) vloeit voort dat volgende disciplines behandeld 

worden door een erkend MER-deskundige:  

 geluid en trillingen 

 biodiversiteit 

 landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 

 mens-ruimtelijke aspecten 

Aspecten inzake mobiliteit en veiligheid worden geïntegreerd in de discipline mens. 

 

De overige disciplines worden omwille van vooral tijdelijke effecten of beperkte te verwachten 

effecten niet door een erkend MER-deskundige behandeld: 

 lucht 

 bodem 

 water (grondwater en oppervlaktewater) 

 

De integratie van de verschillende disciplines leidt tot een evaluatie van de milieu-impact van het 

voorliggend project. Deze effectbeoordeling wordt in het hoofdstuk ‘integratie en eindsynthese’ 

geïntegreerd en doorvertaald naar mogelijke inplantingslocaties of -varianten, turbinetypes, 

wijziging fasering, … (milderende en/of compenserende maatregelen). 

 

 
10.1 Indeling per discipline 

 

De bespreking per milieudiscipline in het project-MER verloopt volgens een vaste indeling per 

discipline, met name: 

 Afbakening studiegebied 

 Referentiesituatie 

▪ Huidige situatie, incl verleende vergunningen (beslist beleid) 

▪ Geïntegreerd ontwikkelingsscenario7 

 Beschrijving en beoordeling milieueffecten 

▪ T.o.v. huidige situatie 

▪ T.o.v. geïntegreerd ontwikkelingsscenario 

 Milderende maatregelen 

 Synthese 

 Leemten in de kennis 

 Voorstellen voor postmonitoring en postevaluatie 

 

 

                                                                 
7 Geïntegreerd ontwikkelingsscenario: de ontwikkelingen die zich in het project- en studiegebied zouden voordoen 

onafhankelijk van de realisatie van het project. Deze worden besproken onder hoofdstuk 7. 
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10.2 Afbakening studiegebied 

 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen het projectgebied en het studiegebied. Het 

projectgebied is de zone waar ingrepen gebeuren voor de realisatie van het windturbinepark. Het 

studiegebied is ruimer en omvat het volledige gebied tot waar de milieueffecten van de 

vooropgestelde ingrepen zich (kunnen) voordoen. Het studiegebied is afhankelijk van de 

beschouwde discipline en wordt voor elke discipline afzonderlijk bepaald. Hierna wordt per 

discipline reeds een eerste aanzet tot afbakening van het studiegebied gegeven. 

 

 
10.3 Beschrijving referentiesituatie 

 

Twee situaties worden als referentiesituatie beschouwd, met name de situatie bij de start van de 

bouw van de windturbines (huidige situatie) en een toekomstige situatie die zich ongeacht (de 

impact van) het realiseren van het windturbinepark naar verwachting zal voordoen, het 

zogenaamde geïntegreerd ontwikkelingsscenario.  

 

In de nabijheid van het project worden nog andere windturbines gepland door Greensky. De 

vergunde turbines worden als een onderdeel van de huidige situatie als referentiesituatie 

beschouwd (oranje aanduiding op Kaart 7-1), de turbines die nog niet vergund zijn maken deel 

uit van het geïntegreerde ontwikkelingsscenario (groene aanduiding op Kaart 7-1). 

 

In onderstaande tabel wordt de mogelijke relevantie van de ontwikkelingsscenario’s die deel 

uitmaken van het geïntegreerde ontwikkelingsscenario voor de verschillende disciplines 

aangegeven.  
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Realisatie windturbines Greensky (nog niet 
vergund) 

✓ ✓ ✓ ✓   

Ruilverkaveling Willebringen (VLM)    ✓   

Soortenbeschermingsprogramma Grauwe 
kiekendief 

 ✓     
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10.4 Effectvoorspelling en –beoordeling 

 

De methodologie voor de effectvoorspelling en –beoordeling wordt verderop voor elke relevante 

milieudiscipline onder de respectievelijke hoofdstukken verder toegelicht. Belangrijk is dat de 

onderbouwing van de resultaten transparant is. Dit betekent dat de toetsingscriteria duidelijk 

gedefinieerd zijn en dat de evaluatie van de effecten gebaseerd is op een duidelijk omschreven 

waardering. Hierbij worden de effecten zowel ten opzichte van de huidige situatie als ten opzichte 

van het geïntegreerd ontwikkelingsscenario bepaald. Er zijn diverse andere intenties inzake de 

realisatie van windturbines in de nabijheid van het project. Indien het reeds vergunde windturbines 

betreft, worden deze mee als onderdeel van de huidige situatie beschouwd en worden de effecten 

ervan mee in rekening gebracht bij de kwantitatieve beoordeling van het voorliggende project. De 

eventuele cumulatieve effecten met de (nog) niet-vergunde intenties worden echter enkel 

kwalitatief besproken bij de beoordeling t.o.v. het geïntegreerd ontwikkelingsscenario, conform 

de richtlijnen hieromtrent.  

 

De beoordeling van de milieueffecten gebeurt systematisch (aan elk effect wordt een significantie-

oordeel toegekend), onderbouwd (aan de hand van meer specifieke criteria per discipline/ 

effectgroep) en op een uniforme wijze. Volgende terminologie en codering wordt gebruikt in de 

significantiebepaling:  

 Aanzienlijk negatief (---) 

 negatief (--) 

 beperkt negatief (-) 

 verwaarloosbaar of geen effect (0) 

 beperkt positief (+) 

 positief (++) 

 Aanzienlijk positief (+++) 

 

Per discipline worden de beoordelingscriteria aangegeven en wordt telkens zo goed mogelijk de 

significantie gemotiveerd. Deze motivering is waar mogelijk kwantitatief onderbouwd. Voor de 

meest cruciale disciplines/effectgroepen wordt reeds in deze kennisgevingsnota een voorstel van 

significantiekader gegeven. Deze zullen in het kader van het MER mogelijk nog aangepast en 

verfijnd worden.  

 

 
10.5 Milderende maatregelen 

 

Het luik ‘milderende maatregelen’ omvat een opgave van alle relevante maatregelen ter 

voorkoming of ter vermindering van negatieve effecten en ter bevordering van positieve effecten.  

 

 
10.6 Synthese  

 

In de synthese per discipline worden als besluit van de milieueffectbeoordeling de effecten per 

effectgroep in tabelvorm samengevat evenals de significantie van de effecten en de mogelijke 

impact van milderende maatregelen. 

 

 
10.7 Leemten in de kennis 

 

Per discipline wordt aangegeven welke de leemten in de kennis zijn waarmee de deskundigen 

worden geconfronteerd. Deze leemten worden ingedeeld volgens:  

 

 Leemten met betrekking tot het project (bijvoorbeeld onduidelijke of onvoldoende gegevens 

inzake de projectkenmerken).  

 Leemten met betrekking tot de inventaris (bijvoorbeeld ontbrekende informatie inzake 

omgevingskenmerken).  
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 Leemten met betrekking tot de methode en het inzicht (bijvoorbeeld onvoldoende kennis in 

dosis-effectrelaties). 

 
10.8 Interdisciplinaire gegevensoverdracht 

 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de gegevensoverdracht tussen de diverse 

disciplines. Hierbij worden enkel de effecten weergeven dewelke volgens de voorafgaande 

bespreking van de methodiek per discipline als mogelijk relevant worden beschouwd. 

 

Tabel 10-1 Overzicht van de gegevensoverdracht tussen de disciplines 

Discipline Gegevens Gegevensoverdracht naar 

Geluid Geluidsimmissies in natuurgebieden Biodiversiteit (verstoring) 

Geluidsimmissies ter hoogte van 

bewoning en activiteiten 

Mens - Ruimtelijke aspecten en 

Gezondheid 

Lucht Verminderde emissies  Mens - Ruimtelijke aspecten en 

Gezondheid 

Water Optreden van tijdelijke verdroging in 

grond- en oppervlaktewater door 

bemaling 

Biodiversiteit 

Biodiversiteit Ecotoopwijzigingen Landschap 

Versnippering Landschap 

Landschap  Wijziging belevingswaarde Mens - Ruimtelijke aspecten en 

Gezondheid 
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11 Discipline Geluid 

11.1 Kaarten 

 

Kaart 11-1 Geluidskaart op het gewestplan 

Kaart 11-2 Geluidskaart op de orthofoto 

Kaart 11-3 Geluidskaart gereduceerd op het gewestplan 

Kaart 11-4 Geluidskaart gereduceerd op de orthofoto 

 
11.2 Afbakening van het studiegebied  

 

Het windpark is ongeveer 14 km lang. 9 turbines staan opgesteld ten noorden van de E40 en 7 

turbines ten zuiden van de E40. De afstand tussen de turbines en de E40 bedraagt ongeveer 300 

m. 

 

Het studiegebied voor de discipline Geluid wordt afgebakend als de zone waar een wijziging van 

het geluidsklimaat kan optreden en omvat de volledige projectzone plus een bufferzone van 2 

km.  

 

De bufferzone van 2 km wordt afgeleid uit volgende overwegingen. Het bronvermogen van een 

windturbine (op land) ligt meestal tussen 103 en 107 dB(A). In een landelijke omgeving 

(akoestisch zacht of absorberend) bedraagt het geluidsdrukniveau van een dergelijke turbine op 

2 km afstand nog 22 tot 26 dB(A). Deze niveaus liggen meer dan 13 dB onder de strengste 

limietwaarde van 39 dB(A) voor turbinegeluid. Er kan dus aangenomen worden dat op deze 

afstand de geluidsimpact van de turbines niet meer significant is.  

 

Het studiegebied (projectgebied en bufferzone) beslaat een rechthoek van ongeveer 13 bij 14,5 

km en omvat Bierbeek, Boutersem, Tienen, Hoegaarden en Hélécine. Een deel van het 

studiegebied ligt in de provincie Waals-Brabant. De grensoverschrijdende effecten worden mee 

beschouwd in het project-MER.  

 
11.3 Methodiek 

 
11.3.1 Beschrijving van de referentiesituatie 

 

De referentiesituatie is de huidige situatie zonder de in dit project geplande windturbines.  

Om het huidige geluidsklimaat in kaart te brengen, werd op 4 punten het geluid gedurende 14 

dagen opgemeten. Tegelijkertijd werden ook de meteocondities bijgehouden met een eigen 

meteostation (windsnelheid, windrichting, temperatuur, neerslag).  

 

Verder naar het oosten langs de E40 zijn er een aantal turbines van het project Greensky al 

operationeel. Het geluid van deze turbines is dus opgenomen in de geluidsmetingen. De 

dichtstbijzijnde functionele turbine (deze in Orp Jauche) staat op 3,8 km van de meest zuidelijke 

turbine van het project van Storm/Elicio. De 29 dB(A)-contour van deze turbine van Orp-Jauche 

is een cirkel met een straat van 1.030 m en valt daarmee buiten het studiegebied zoals in de 

vorige paragraaf afgebakend. In de praktijk dragen deze turbines dus niet bij aan de 

referentiesituatie. 
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De metingen werden uitgevoerd met toestellen van klasse 1 (Svantek 971 en Norsonic 140). De 

toestellen werden ingesteld op een snelle dynamische karakteristiek. De LAeq,1s werd gelogd per 

seconde, Daarnaast zijn ook de volgende grootheden gemonsterd: 

 LAeq,1h: het A-gewogen equivalente gemiddelde geluidsniveau. Deze grootheid heeft 
dezelfde energetische inhoud als het werkelijk gemeten geluid. Omdat geluid gemeten 
wordt in de logaritmische decibelschaal betekent dit dat de waarde zeer sterk wordt 
beïnvloed door de luidere momenten in de meetperiode.  

 LA95,1h: een maat voor het achtergrondgeluid, het minimaal geluidsniveau dat er quasi 
altijd aanwezig is. Deze parameter geeft immers het A-gewogen geluidsdrukniveau weer 
dat gedurende 95% van de meettijd overschreden wordt. 

 LA50,1h: het geluidsniveau dat er minimaal aanwezig is tijdens juist de helft van de 
meetperiode. Het komt overeen met de mediaan van het gemeten geluid. 

 LA5,1h: een maat voor het geluidsniveau van de lawaaierigste ogenblikken. Deze 
parameter geeft het A-gewogen geluidsniveau dat slechts 5% van de meettijd 
overschreden wordt. 

 

De uurwaarden LA95,1h worden uitgemiddeld als volgt: 

 dag: het rekenkundig gemiddelde van alle LA95,1h-waarden tussen 7 en 19 uur; 

 avond: het rekenkundig gemiddelde van alle LA95,1h-waarden tussen 19 en 22 uur. 

 nacht: het rekenkundig gemiddelde van de laagste vier waarden van alle LA95,1h-waarden 
tussen 22 en 7 uur. 

 

Tijdens de metingen werden de windgegevens gelogd met een eigen meteostation.  

 

Op basis van de meetresultaten worden deze gemiddelden vergeleken met de VLAREM II 

milieukwaliteitsnormen voor geluid in open lucht. Deze milieukwaliteitsnormen bedragen: 

 

Tabel 11-1 Milieukwaliteitsnormen voor geluid in open lucht 

Ligging Milieukwaliteitsnorm in dB(A) in open lucht 

Dag  

7u-19u 

Avond 

19u-22u 

Nacht 

22u-7u 

1. Landelijke gebieden en gebieden voor verblijfsrecreatie 40 35 30 

2. Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m van 
industriegebieden niet vermeld in punt 3 of van gebieden voor 
gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen 

50 45 45 

3. Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m van 
gebieden voor ambachtelijke bedrijven en middelgrote 
ondernemingen, van dienstverleningsgebieden of van 
ontginningsgebieden tijdens de ontginning 

50 45 40 

4. Woongebieden 45 40 35 

5. Industriegebieden, dienstverleningsgebieden, gebieden voor 
gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen en 
ontginningsvoorzieningen tijdens ontginning 

60 55 55 

6. Recreatiegebieden uitgezonderd gebieden voor verblijfsrecreatie 50 45 40 

7. Alle andere gebieden, uitgezonderd: bufferzones, militaire 
domeinen en deze waarvoor in bijzondere besluiten richtwaarden 
worden vastgesteld 

45 40 35 

8. Bufferzones 55 50 50 

9. Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m gelegen 
van voor grindwinning bestemde ontginningsgebieden tijdens 
ontginning 

55 50 45 

10 Agrarische gebieden 45 40 35 

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

richtwaarde van toepassing. 
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11.3.2 Ligging van de meetpunten 

 

De meetpunten zijn allen gekozen in woongebied omdat hier de strengste grenswaarden voor 

geluid gelden. De keuze van de meetpunten is gemaakt op basis van hun ligging ten opzichte 

van de voorziene positie van de windturbines. Deze meetpunten zijn representatief voor de 

woonkernen waar de grootste impact van de turbines verwacht wordt. De inschatting is gemaakt 

op basis van het inplantingsplan van de turbines.  

 

De geselecteerde punten zijn weergegeven op kaart. Ze zijn benoemd als MP1 (meetpunt 1) tot 

en met MP4 (meetpunt 4).  

 

 
 

 
Figuur 11-1 Ligging van de meetpunten (MP) 
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De positie en de meetperiode zijn opgesomd in onderstaande tabel: 

 

Tabel 11-2 Overzicht van de meetpunten 

Meetpunt Ligging Periode 

MP1 Katspoelstraat 15 Neervelp Boutersem  
300 m ten zuidwesten van de E40 

18/04/2018 – 02/05/2018 

MP2 Willebringsestraat 100 Willebringen Boutersem  
370 m ten zuidwesten van de E40 

02/05/2018 – 16/05/2018 

MP3 Sint-Jansstraat 45 Hoksem Hoegaarden 
450 m ten zuidwesten van de E40 

02/05/2018 – 16/05/2018 

MP4 Mysteriestraat 9 Goetsenhoven Tienen 
500 m ten noordoosten van de E40 

18/04/2018 – 02/05/2018 

 

Het meteostation stond opgesteld bij MP2 en MP4.  

 
11.3.3 Beschrijving en beoordeling van de milieueffecten 

 
11.3.3.1 Rekenmodel 

 

De windturbines kunnen tot verhoogde geluidsniveaus leiden. Dit effect wordt beschreven door 

middel van een berekening. Bij de berekeningen wordt uitgegaan van het geluidsvermogen dat 

een turbine produceert bij 95% van het nominale (elektrische) vermogen. Dit komt meestal 

overeen met het maximale brongeluid van een windturbine. Dit brongeluid wordt opgegeven door 

de fabrikant van de turbines. Het brongeluid moet gemeten zijn volgens de IEC-61400-11 norm, 

door een geaccrediteerd bureau. Bij de opgave van het geluidsvermogen wordt een foutenmarge 

vermeld. Standaard is de foutenmarge op deze cijfers ±1 dB. Als de constructeur zelf een grotere 

marge opgeeft, zal die bij het vermelde brongeluid worden bijgeteld, verminderd met de 

standaardmarge van 1 dB. Als bv. de foutenmarge volgens het meetrapport 2 dB bedraagt, dan 

wordt er bij het bronvermogen 1 dB bijgeteld.  

 

De bronvermogens worden gebruikt als input voor het akoestisch rekenmodel dat opgebouwd 

wordt met behulp van het simulatiesoftwarepakket IMMI 2017. Met behulp van dit rekenmodel 

wordt de geluidsoverdracht naar de omgeving bepaald volgens de ISO-norm voor industrielawaai 

(NBN EN ISO 9613-2).  

 

Voor de immissieberekening gelden de volgende randvoorwaarden: 

 

 elke windturbine wordt gemodelleerd als een puntbron op masthoogte; 

 het geluid wordt berekend in tertsbanden; 

 het geluid wordt berekend op 4 m hoogte wat representatief is voor het 
slaapkamerniveau; 

 de standaardaannames voor atmosferische omstandigheden zijn temperatuur 10 °C en 
luchtvochtigheid 70%. Voor elk immissiepunt wordt gerekend met de in de ISO 
ingebouwde lichte meewindvoorwaarden; 

 binnen de ISO-9613-2:1996-norm wordt gekozen voor de frequentieafhankelijke formule 
voor de bodemterm; 

 de berekeningen worden uitgevoerd voor meewindcondities en er wordt geen gebruik 
gemaakt van een meteocorrectieterm; 

 de bodemabsorptiefactor wordt genomen op G = 0,2 in woongebied en industriegebied, 
op G = 0,5 in woongebied met landelijk karakter en in woonuitbreidingsgebied en op G = 
0,8 voor de overige gebieden (landelijke gebied, recreatiegebied en natuurgebied); 

 de invloed van individuele woningen en andere gebouwen wordt niet meegerekend; 

 de invloed van de aanwezigheid van bomen, struiken en andere gewassen wordt niet 
meegenomen. 
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Volgens het rekenvoorschrift in Vlarem worden de hoogteverschillen alleen mee in rekening 

gebracht als ze relevant zijn ten opzichte van de bronhoogte. Anders wordt er gerekend zonder 

diffractie op de hoogtelijnen. Om de invloed van het reliëf op de berekeningsresultaten na te gaan 

werd de berekening van het geluidsniveau uitgevoerd met en zonder het aanwezige reliëf 

(overgenomen uit het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen). Dit bleek nauwelijks invloed te hebben 

op de resultaten: het verschil bedroeg maximaal 0,2 dB. Dit is niet significant en daarom wordt in 

het vervolg van het project gerekend met een model zonder hoogteverschillen.  

 

Het geluidsniveau in de omgeving wordt berekend zowel voor een aantal discrete punten als voor 

een rooster van punten met als resultaat een geluidskaart.  

 
11.3.3.2 Beschrijving van de geluidsbronnen 

 

De voorgestelde inplanting bestaat uit 3 clusters van turbines, deels ten noorden en deels ten 

zuiden van de E40. De clusters zijn benoemd van A (de meest westelijke) tot C (de meest 

oostelijke). In het rekenmodel wordt uitgegaan van volgende inplanting (in Lambert 72-

coordinaten).  

 

Tabel 11-3 Inplanting van de turbines 

Cluster Naam X Y 

A WT N01 180586 169160 

WT N02 180960 169026 

WT N03 181359 168864 

B WT N04 183831 167929 

WT N05 184196 167737 

WT N06 184527 167481 

WT N07 185138 166972 

WT N08 185479 166726 

WT N09 185799 166456 

WT Z01 184540 166660 

WT Z02 184900 166394 

C WT Z03 190117 161484 

WT Z04 190337 161166 

WT Z05 190561 160830 

WT Z06 190775 160507 

WT Z07 191032 160197 

 

 

De exacte keuze voor het type turbine is nog niet gemaakt maar de turbines zullen een maximale 

tiphoogte hebben van 150 m en een maximale rotordiameter van 131 m. Dit betekent een 

hubhoogte van 85 m. Het brongeluid van de meeste windturbines ligt tussen 103 en 107 dB(A). 

Als voorbeeld wordt gerekend met een turbine van General Electric 3.8-130-50Hz. Dit type 

produceert 3,8 MW en heeft een rotordiameter van 130 m. Het brongeluid bedraagt 107 dB(A) bij 

95% van het nominaal elektrisch vermogen. Door de keuze voor deze turbine wordt de maximale 

impact gesimuleerd.  

 

Volgens de productgegevens van General Electric bedraagt de foutenmarge 0,8 dB. 

Het spectrum in tertsbanden wordt overgenomen uit de bedrijfsdocumentatie. Het gebruikte 

spectrum is dan bij een windsnelheid van 7,8 m/s op 10 m hoogte, met alle waarden in dB(A): 
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Tabel 11-4 Geluidsvermogenspectrum van de turbines 

12,5 Hz 16 Hz 20 Hz 25 Hz 31,5 Hz 40 Hz 50 Hz 63 Hz 

48,6 55,2 60,7 65,7 70,3 74,5 77,9 82,3 

80 Hz 100 Hz 125 Hz 160 Hz 200 Hz 250 Hz 315 Hz 400 Hz 

86,2 89,3 91,8 93,7 94,5 95,3 95,6 95,9 

500 Hz 630 Hz 800 Hz 1000 Hz 1250 Hz 1600 Hz 2000 Hz 2500 Hz 

96,3 96,5 96,6 96,5 96,4 95,6 94,1 91,9 

3150 Hz 4000 Hz 5000 Hz 6300 Hz 8000 Hz 10000 Hz som  

88,7 83,7 77,2 68,9 57,2 43,4 107,0  

 

 
11.3.3.3 Beoordelingspunten 

 

Op basis van de inplanting van de turbines en de ligging van de dichtstbij gelegen woningen zijn 

in de omgeving een reeks punten geselecteerd. Ter hoogte van deze woningen wordt de grootste 

geluidsimpact verwacht. Op andere punten zal de impact gelijk of lager zijn. In de kolom ‘afstand’ 

wordt de afstand in meter gegeven tussen het beoordelingspunt en de dichtst bijgelegen 

windturbine. 

 

Tabel 11-5 Ligging van de beoordelingspunten 

Punt X Y Adres Gemeente Bestemming Afstand 

1 179669 169216 Lovenjoelsestraat 21 Bierbeek Woongebied 919 m 

2 179896 168446 Neervelpsestraat 57 Bierbeek Agrarisch 993 m 

3 180182 168143 Neervelpsestraat 50 Bierbeek Agrarisch 1.094 m 

4 180259 169235 Katspoelstraat 1 Bierbeek Agrarisch 335 m 

5 180338 168085 Neervelpsestraat 59 Bierbeek Agrarisch 1.103 m 

6 180487 168751 Katspoelstraat 4 Bierbeek Agrarisch 421 m 

7 180674 168249 Ooienbergstraat 1 Boutersem Agrarisch 828 m 

8 180731 169512 Soveneelstraat 9 Bierbeek Agrarisch 381 m 

9 180783 168322 Ooienbergstraat 22 Boutersem Woongebied 731 m 

10 = MP1 180884 168423 Katspoelstraat 15 Boutersem Woongebied 626 m 

11 181372 168353 Waversesteenweg 4 Boutersem Woongebied 511 m 

12 181560 169545 Keizerstraat 50 Boutersem Agrarisch 710 m 

13 181622 168792 Neervelpsestraat 50 Boutersem Agrarisch 273 m 

14 182143 167976 Redingenstraat 57 Boutersem Agrarisch 1181 m 

15 183192 168405 Koutemstraat 71 Boutersem Woongebied 822 m 

16 183324 166647 Domstraat 19 Boutersem Woongebied 1.216 m 

17 183400 167307 Torenhofstraat 21 Boutersem Woongebied 696 m 

18 183427 167447 Torenhofstraat 14 Boutersem Woongebied 629 m 

19 183651 166958 Torenhofstraat 47 Boutersem Woongebied 941 m 

20 = MP2 183829 167107 Willebringsestraat 
100 

Boutersem Woongebied 
729 m 

21 184055 167163 Willebringsestraat 
145 

Boutersem Agrarisch 
569 m 

22 185035 167222 Tassinstraat 201 Tienen Agrarisch 270 m 

23 185080 168816 Heulingenstraat 7 Boutersem Woongebied 1.395 m 

24 185094 166074 Doornestraat 6 Hoegaarden Agrarisch 374 m 

25 = MP3 185284 165903 Sint-Jansstraat 45 Hoegaarden Woongebied 623 m 
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Punt X Y Adres Gemeente Bestemming Afstand 

26 185645 167881 Geeststraat 14 Tienen Agrarisch 1.041 m 

27 185997 167308 Tassinstraat 141 Tienen Woongebied 779 m 

28 186060 166771 Hoxemsesteenweg 
200 

Tienen Agrarisch 
409 m 

29 186071 165641 Turfstraat 16 Hoegaarden Woongebied 576 m 

30 186381 167068 Hoxemsesteenweg 
19 

Tienen Woongebied 
845 m 

31 186386 165996 Wijgebroekstraat 3 Tienen Agrarisch 791 m 

32 190492 161783 Pitsaertstraat 21 Tienen Agrarisch 480 m 

33 189539 161950 Goetsenhovenstraat 
27 

Hoegaarden Woongebied 
742 m 

34 190593 161550 Geldenakensestraat 
19 

Tienen Agrarisch 
462 m 

35 = MP4 190864 161773 Pitsaertstraat 2 Tienen Woongebied 780 m 

36 190754 191397 Merepoel 34 Tienen Agrarisch 477 m 

 

Alle punten zijn weergegeven op onderstaande figuren. 
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Figuur 11-2 Ligging van de beoordelingspunten 

 

 
11.3.3.4 Grenzen aan het specifiek geluid 

 

De algemene voorwaarden voor geluid zijn niet van toepassing op windturbines. Sinds 31 maart 

2012 zijn er sectorale voorwaarden vastgelegd. Deze worden beschreven in subafdeling 5.20.6.4 

van VLAREM II. Het specifiek geluid van windturbines in open lucht moet beperkt blijven tot een 

richtwaarde die afhankelijk is van de ligging van het receptiepunt op het gewestplan of 

bestemmingsplan en van het dagdeel. Deze richtwaarden zijn weergegeven in onderstaande 

tabel. De beoordeling geldt ter hoogte van de dichtstbijzijnde woningen. 

 

Tabel 11-6 Richtwaarde (in dB(A)) voor specifiek geluid van windturbines in Vlaanderen 

Bestemming bij vergunning Dag 
7 – 19 u 

Avond 
19 – 22 u 

Nacht 
22 – 7 u 

1° gebieden voor verblijfsrecreatie 44 39 39 

2a° gebieden of delen van gebieden, uitgezonderd 
woongebieden of delen van woongebieden, gelegen op 
minder dan 500m van industriegebieden 

50 45 45 

2b° woongebieden of delen van woongebieden op minder 
dan 500m gelegen van industriegebieden 

48 43 43 

3a° Gebieden of delen van gebieden, uitgezonderd 
woongebieden of delen van woongebieden, op minder 
dan 500m gelegen van gebieden voor KMO, van 
dienstverleningsgebieden of van ontginningsgebieden 

48 43 43 

3b° Woongebieden of delen van woongebieden, op mind 
er dan 500m gelegen van gebieden voor KMO, van 
dienstverleningsgebieden of van ontginningsgebieden 

44 39 39 

4° Woongebieden 44 39 39 

5° Industriegebieden, dienstverleningsgebieden, 
gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare 
nutsvoorzieningen en ontginningsgebieden tijdens de 
ontginning 

60 55 55 

6° Recreatiegebieden, uitgezonderd gebieden voor 
verblijfsrecreatie 

48 43 43 
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Bestemming bij vergunning Dag 
7 – 19 u 

Avond 
19 – 22 u 

Nacht 
22 – 7 u 

7° Alle andere gebieden, uitgezonderd: bufferzones, 
militaire domeinen en deze waarvoor in bijzondere 
besluiten richtwaarden worden vastgelegd 

44 39 39 

8° Bufferzones 55 50 50 

9° gebieden of delen van gebieden op minder dan 500m 
gelegen van voor grindwinning bestemde 
ontginningsgebieden tijdens de ontginning 

48 43 43 

10° Agrarische gebieden 48 43 43 

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

hoogste richtwaarde van toepassing.  

 

De beoordelingspunten zijn allen gelegen in agrarisch gebied of woongebied.  

 

Lokaal kunnen minder strenge voorwaarden gelden. Als uit een geluidsmeting blijkt dat het 

oorspronkelijk omgevingsgeluid, dus zonder de windturbines in werking, hoger is dan de 

richtwaarde, dan geldt voor deze locaties het achtergrondgeluid als limiet. Het achtergrondgeluid 

wordt opgemeten als een waarde LA95,1h. De betekenis van deze parameter wordt verder in de 

tekst toegelicht. Wanneer het oorspronkelijk omgevingsgeluid wordt gebruikt als limiet in plaats 

van de algemene richtwaarde, dan moet de afstand tussen de windturbine en de dichtstbijzijnde 

woning minstens 3 keer de rotordiameter bedragen. In de praktijk betekent dit een afstand van 

minstens 393 m.   

 

Samengevat dient het specifieke geluid Lsp van de windturbines beperkt te worden tot de 

richtwaarde of tot het gemeten oorspronkelijk omgevingsgeluid (OOG): 

 

Lsp ≤ MAX (richtwaarde, OOG) 

 
11.3.4 Significantiekader voor geluid 

 

Het significantiekader uit het richtlijnenboek geluid en trillingen voor industrie-MER’s wordt 

gebruikt om het effect op de omgeving in te schatten. Dit kader is beschreven in onderstaande 

tabel.  

 

Tabel 11-7 Significantiekader geluid 

Invloed op omgeving Eindscore na correctie 

Voldoet aan Vlarem? 

Lna-Lvoor LAX,T  Tussenscore 
(effectscore) 

Nieuw 

Lsp≤GW Lsp>GW 

LAX,T>6 -3 -1 -3 

3<LAX,T≤6  -2 -1 -3 

1<LAX,T≤3  -1 -1 -3 

-1≤LAX,T≤1  0 0 -1/-2 

-3≤LAX,T<-1  +1 +1 - 

-6≤LAX,T<-3  +2 +2 - 

LAX,T <-6 +3 +3 - 

LAX,T = verschil in omgevingsgeluid (in dB(A)) voor en nadat een project is uitgevoerd.  

Met T = duur in seconden 

Met X: 

 N: parameter van statistische analyse (LAN,T), N=95 ter toetsing aan de milieukwaliteitsnorm 

of 

 eq voor het equivalente geluidsdrukniveau van het omgevingsgeluid 

GW: grenswaarde volgens beslissingsschema 4.5.6.1 van de bijlage van Vlarem II 

Lsp: specifiek geluid 
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Bij een negatieve score dienen milderende maatregelen voorgesteld te worden: 

 

-1 (beperkt negatief)  Onderzoek naar milderende maatregelen is minder dwingend, maar indien 
de juridische en beleidsmatige randvoorwaarden  aangeven  dat  er zich 
een probleem kan stellen dan dient de deskundige over te gaan tot 
voorstellen van milderende maatregelen. Bij het ontbreken ervan dient dit 
gemotiveerd te worden.  

-2 (negatief) Er dient noodzakelijkerwijs gezocht te worden naar milderende 
maatregelen, te koppelen aan de langere termijn. Bij het ontbreken ervan 
dient dit gemotiveerd te worden.  

-3 (aanzienlijk negatief) Er dient noodzakelijkerwijs gezocht te worden naar milderende 
maatregelen te koppelen aan de korte termijn. Bij het ontbreken ervan 
dient dit gemotiveerd te worden. 

 

De scores 0, +1, +2 en +3 krijgen respectievelijk de beoordeling verwaarloosbaar, positief, zeer 

positief en uitgesproken positief. 

 
11.4 Beschrijving van de referentiesituatie 

 
11.4.1 De huidige situatie 

 

In de volgende paragrafen wordt per meetpunt een samenvatting gegeven van de meetresultaten. 

Een volledig overzicht van de meetgegevens, inclusief meteo, is te vinden in Bijlage 2: Resultaten 

van de geluidsmetingen en puntberekeningen.  

 
11.4.1.1 Meetpunt MP1 – Katspoelstraat 15 Neervelp 

 

Het meetpunt ligt aan de kruising van de Katspoelstraat en de Ooienbergstraat op ongeveer 300 

m ten zuidwesten van de as van de E40. De waarden per dagdeel zijn uitgemiddeld volgens de 

voorschriften van Vlarem II (met weglating van de uurwaarden bij regen of windsnelheden > 5 

m/s) en samengevat in onderstaande tabel. Wanneer er geen waarde vermeld wordt, betekent 

dat dat er regen was in dat dagdeel of te harde wind.  

 

Tabel 11-8 Omgevingsgeluid MP1 (in dB(A)) 

MP1 Dag (7 – 19 u) Avond (19 – 22 u) Nacht (22 – 7 u) 

Woensdag 18/04/2018 44 47 39 

Donderdag 19/04/2018 44 42 40 

Vrijdag 20/04/2018 44 48 38 

Zaterdag 21/04/2018 43 45 37 

Zondag 22/04/2018 42 43 32 

Maandag 23/04/2018 45 43 34 

Dinsdag 24/04/2018 44 40 32 

Woensdag 25/04/2018 48 46 38 

Donderdag 26/04/2018 47 43 34 

Vrijdag 27/04/2018 43 40 30 

Zaterdag 28/04/2018 41 41 37 

Zondag 29/04/2018 46 52 41 

Maandag 30/04/2018 43 43 42 

Dinsdag 01/05/2018 43 39 30 

Woensdag 02/05/2018 43   

Gemiddelde 44 44 36 

Gemiddelde weekdag 45 44 36 

Gemiddelde weekeinde 43 44 35 

Milieukwaliteitsnorm 45 40 35 
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Overdag wordt de milieukwaliteitsnorm net gerespecteerd. In de avond is er een overschrijding 

met 4 dB. In de nacht wordt de norm zeer licht overschreden met 1 dB. Er is weinig verschil tussen 

weekdagen en weekends.  

 

Tabel 11-9 Omgevingsgeluid per windrichting MP1 (in dB(A)) 

 Dag (7 – 19 u) Avond (19 – 22 u) Nacht (22 – 7 u) 

N 48 (2) 47 (2)  

NO  46 (1)  

O 44 (2) 47 (3) 39 (10) 

ZO 47 (2) 47 (1) 39 (1) 

Z 44 (40) 40 (8) 35 (12) 

ZW 43 (18) 39 (2) 32 (8) 

W 42 (13) 42 (3) 34 (8) 

NW 45 (79) 44 (16) 38 (15) 

 

Tijdens de metingen op MP1 waren de dominante windrichtingen van zuiden en noordwesten. Bij 

de windrichtingen van zuiden tot westen worden de laagste geluidsniveaus geregistreerd, dit 

toont de invloed van het verkeerslawaai van de E40 aan.  

 
11.4.1.2 Meetpunt MP2 – Willebringsestraat 100 Willebringen 

 

Het meetpunt ligt aan de laatste woning in woongebied op ongeveer 370 m ten zuiden van de as 

van de E40. Iets dichter bij de snelweg liggen nog enkele woningen in agrarisch gebied. De 

waarden per dagdeel zijn samengevat in onderstaande tabel: 

 

Tabel 11-10 Omgevingsgeluid MP2 (in dB(A)) 

MP2 Dag (7 – 19 u) Avond (19 – 22 u) Nacht (22 – 7 u) 

Woensdag 02/05/2018 44 40 35 

Donderdag 03/05/2018 49 49 43 

Vrijdag 04/05/2018 52 53 47 

Zaterdag 05/05/20188 52 52 43 

Zondag 06/05/2018 49 53 39 

Maandag 07/05/2018 50 51 40 

Dinsdag 08/05/2018 45 49 40 

Woensdag 09/05/2018 45 49 34 

Donderdag 10/05/2018 43 47 38 

Vrijdag 11/05/2018 48 48 41 

Zaterdag 12/05/2018 46 50 32 

Zondag 13/05/2018 43 50 37 

Maandag 14/05/2018 51 47 36 

Dinsdag 15/05/2018 48 50 40 

Woensdag 16/05/2018 51   

Gemiddelde 48 49 39 

Gemiddelde weekdag 48 48 39 

Gemiddelde weekeinde 48 51 38 

Milieukwaliteitsnorm 45 40 35 

 

De milieukwaliteitsnorm wordt in elk dagdeel overschreden. Er is nauwelijks verschil tussen 

weekdagen en weekeindes, uitgenomen voor de avondperiode.   
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Tabel 11-11 Omgevingsgeluid per windrichting MP2 (in dB(A)) 

 Dag (7 – 19 u) Avond (19 – 22 u) Nacht (22 – 7 u) 

N   41 (9) 

NO 53 (2) 48 (1) 40 (3) 

O 50 (15) 51 (11) 42 (9) 

ZO 51 (52) 51 (10) 45 (4) 

Z 49 (24) 50 (5) 38 (3) 

ZW 45 (24)  44 (1) 

W 47 (5) 49 (6) 39 (5) 

NW 45 (44) 45 (10) 35 (21) 

 

Tijdens de metingen op MP2 kwam de wind hoofdzakelijk uit het zuidoosten en het noordwesten. 

Bij alle windrichtingen worden de milieukwaliteitsnorm overschreden.  

 
11.4.1.3 Meetpunt MP3 – Sint-Jansstraat 45 – Hoksem 

 

Het meetpunt ligt aan de rand van het woongebied van Hoksem op ongeveer 470 m ten 

zuidwesten van de as van de E40. Iets dichter bij de turbines liggen nog enkele woningen in 

agrarisch gebied. Tijdens de metingen waren er overdag wegeniswerken in Hoksem. De waarden 

per dagdeel zijn samengevat in onderstaande tabel: 

 

Tabel 11-12 Omgevingsgeluid MP3 (in dB(A)) 

MP3 Dag (7 – 19 u) Avond (19 – 22 u) Nacht (22 – 7 u) 

Woensdag 02/05/2018 41 37 35 

Donderdag 03/05/2018 47 47 41 

Vrijdag 04/05/2018 48 49 43 

Zaterdag 05/05/20188 48 48 41 

Zondag 06/05/2018 44 48 37 

Maandag 07/05/2018 45 46 40 

Dinsdag 08/05/2018 42 46 39 

Woensdag 09/05/2018 44 45 35 

Donderdag 10/05/2018 43 43 37 

Vrijdag 11/05/2018 43 42 38 

Zaterdag 12/05/2018 41 44 36 

Zondag 13/05/2018 43 46 38 

Maandag 14/05/2018 49 45 37 

Dinsdag 15/05/2018 47 45 39 

Woensdag 16/05/2018 49   

Gemiddelde 45 45 38 

Gemiddelde weekdag 45 45 38 

Gemiddelde weekeinde 45 46 38 

Milieukwaliteitsnorm 45 40 35 

 

 

Overdag wordt de milieukwaliteitsnorm net gerespecteerd. In de avond is er een overschrijding 

met 5 dB. In de nacht wordt de norm overschreden met 3 dB. Er is weinig verschil tussen 

weekdagen en weekends.  
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Tabel 11-13 Omgevingsgeluid per windrichting MP3 (in dB(A)) 

 Dag (7 – 19 u) Avond (19 – 22 u) Nacht (22 – 7 u) 

N   39 (10) 

NO 50 (2) 47 (1) 38 (3) 

O 48 (15) 47 (11) 41 (9) 

ZO 47 (51) 46 (10) 42 (4) 

Z 44 (24) 45 (5) 37 (4) 

ZW 41 (24)  38 (1) 

W 43 (5) 45 (6) 37 (3) 

NW 44 (45) 42 (9) 36 (22) 

 

Tijdens de metingen op MP3 kwam de wind hoofdzakelijk uit het zuidoosten en het noordwesten. 

Bij alle windrichtingen worden de milieukwaliteitsnorm overschreden in de avond en de nacht. 

Overdag wordt de milieukwaliteitsnorm enkel gerespecteerd voor de windrichtingen tussen 

zuiden en noordwesten.  

 
11.4.1.4 Meetpunt MP4 – Mysteriestraat 9 Goetsenhoven 

 

Het meetpunt ligt aan de rand van de dorpskom van Goetsenhoven op ongeveer 500 m ten 

noorden van de as van de E40. De waarden per dagdeel zijn samengevat in onderstaande tabel: 

 

Tabel 11-14 Omgevingsgeluid MP4 (in dB(A)) 

MP4 Dag (7 – 19 u) Avond (19 – 22 u) Nacht (22 – 7 u) 

Woensdag 18/04/2018 53 51 43 

Donderdag 19/04/2018 53 54 47 

Vrijdag 20/04/2018 55 52 44 

Zaterdag 21/04/2018 43 40 38 

Zondag 22/04/2018 56 58 45 

Maandag 23/04/2018 57 55 47 

Dinsdag 24/04/2018 59 56 45 

Woensdag 25/04/2018 59 56 48 

Donderdag 26/04/2018 59 57 50 

Vrijdag 27/04/2018 54 57 47 

Zaterdag 28/04/2018 57 54 43 

Zondag 29/04/2018 44 51 40 

Maandag 30/04/2018 58 57 49 

Dinsdag 01/05/2018 56 56 46 

Woensdag 02/05/2018 58   

Gemiddelde 54 53 45 

Gemiddelde weekdag 56 54 47 

Gemiddelde weekeinde 51 52 42 

Milieukwaliteitsnorm 45 40 35 

 

 

Op dit meetpunt worden de milieukwaliteitsnormen overschreden in de drie dagdelen met 9 tot 

13 dB. Het verschil tussen weekdagen en weekends is voor de dag en voor de nacht 5 dB, in de 

avond is het verschil kleiner.   
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Tabel 11-15 Omgevingsgeluid per windrichting MP4 (in dB(A)) 

 Dag (7 – 19 u) Avond (19 – 22 u) Nacht (22 – 7 u) 

N 46 (2) 47 (2)  

NO  39 (1)  

O 49 (2) 41 (3) 41 (8) 

ZO 51 (2) 42 (1) 46 (1) 

Z 52 (40) 55 (8) 46 (11) 

ZW 57 (19) 57 (2) 46 (7) 

W 57 (13) 57 (3) 47 (8) 

NW 55 (79) 55 (16) 47 (17) 

 

Tijdens de metingen op MP4 waren de dominante windrichtingen van zuiden en noordwesten. Bij 

elke windrichting wordt de milieukwaliteitsnorm overschreden. Bij wind uit het noorden tot oosten 

worden de laagste waarden genoteerd.    

 
11.4.1.5 Grenswaarden voor het windturbinegeluid 

 

Wanneer op een meetpunt het achtergrondgeluid hoger is dan de richtwaarde, dan kan een 

hogere grenswaarde worden genomen. In onderstaande tabel worden de meetwaarden nog eens 

weergegeven per windrichting en vergeleken met de toepasselijke richtwaarde. Bij een rode 

arcering wordt de richtwaarde overschreden. Voor deze omstandigheden kan een hogere 

grenswaarden gelden.  

 

Tabel 11-16 Vergelijking achtergrondgeluid en richtwaarde (in dB(A)) 

 Dag (7 – 19 u) Avond (19 – 22 u) Nacht (22 – 7 u) 

Richtwaarde 44 39 39 

MP1 - Neervelp 

Gemiddelde 44 44 36 

N 48 (2) 47 (2)  

NO  46 (1)  

O 44 (2) 47 (3) 39 (10) 

ZO 47 (2) 47 (1) 39 (1) 

Z 44 (40) 40 (8) 35 (12) 

ZW 43 (18) 39 (2) 32 (8) 

W 42 (13) 42 (3) 34 (8) 

NW 45 (79) 44 (16) 38 (15) 

MP2 - Willebringen 

Gemiddelde 48 49 39 

N   41 (9) 

NO 53 (2) 48 (1) 40 (3) 

O 50 (15) 51 (11) 42 (9) 

ZO 51 (52) 51 (10) 45 (4) 

Z 49 (24) 50 (5) 38 (3) 

ZW 45 (24)  44 (1) 

W 47 (5) 49 (6) 39 (5) 

NW 45 (44) 45 (10) 35 (21) 

MP3 - Hoksem 

Gemiddelde 45 45 38 

N   39 (10) 
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 Dag (7 – 19 u) Avond (19 – 22 u) Nacht (22 – 7 u) 

NO 50 (2) 47 (1) 38 (3) 

O 48 (15) 47 (11) 41 (9) 

ZO 47 (51) 46 (10) 42 (4) 

Z 44 (24)  45 (5) 37 (4) 

ZW 41 (24)  38 (1) 

W 43 (5) 45 (6) 37 (3) 

NW 44 (45) 42 (9) 36 (22) 

MP4 - Goetsenhoven 

Gemiddelde 54 53 45 

N 46 (2) 47 (2)  

NO  39 (1)  

O 49 (2) 41 (3) 41 (8) 

ZO 51 (2) 42 (1) 46 (1) 

Z 52 (40) 55 (8) 46 (11) 

ZW 57 (19) 57 (2) 46 (7) 

W 57 (13) 57 (3) 47 (8) 

NW 55 (79) 55 (16) 47 (17) 

 

Op het meetpunt MP1 in Neervelp wordt in de avond voor alle windrichtingen, uitgenomen 

zuidwesten, de richtwaarde overschreden. In de nacht is er geen overschrijding. De 

beoordelingspunten 6 en 11 liggen dichter bij de snelweg. Hiervoor kan aangenomen worden dat 

de geluidsniveaus er even hoog tot hoger zullen zijn.  

 

Op het meetpunt MP2 in Willebringen wordt de grenswaarde overdag en ’s avonds overschreden, 

in de nacht is er soms wel en soms geen overschrijding. De beoordelingspunten 17, 18 en 21 

liggen dichter bij de snelweg. Hiervoor kan aangenomen worden dat de geluidsniveaus er even 

hoog tot hoger zullen zijn. 

 

Op MP3 in Hoksem is er overdag soms wel een overschrijding. In de avond wordt de grenswaarde 

altijd overschreden. In de nacht is er voor een beperkt aantal windrichtingen een overschrijding.  

Het beoordelingspunt 29 ligt dichter bij de snelweg. Hiervoor kan aangenomen worden dat de 

geluidsniveaus er even hoog tot hoger zullen zijn. 

 

Voor het meetpunt MP4 in Goetsenhoven worden de richtwaarden altijd overschreden. De 

beoordelingspunten 32, 34 en 36 liggen dichter bij de snelweg. Hiervoor kan aangenomen worden 

dat de geluidsniveaus er even hoog tot hoger zullen zijn.   

 

Samengevat bedragen de grenswaarden op deze meet- of beoordelingspunten: 

 

Tabel 11-17 Grenswaarde per punt (in dB(A)) 

 Dag (7 – 19 u) Avond (19 – 22 u) Nacht (22 – 7 u) 

Algemene richtwaarde 

woongebied 

44 39 39 

10 = MP1 - Neervelp 44 44 39 

11 Neervelp 44 44 39 

20 = MP2 - Willebringen 48 49 39 

17 Willebringen 48 49 39 

18 Willebringen 48 49 39 

25 = MP3 - Hoksem 45 45 39 

29 Hoksem 45 45 39 
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 Dag (7 – 19 u) Avond (19 – 22 u) Nacht (22 – 7 u) 

35 = MP4 - Goetsenhoven 54 53 45 

Algemene richtwaarde 

Agrarisch gebied 

48 43 43 

6 Neervelp 48 44 43 

21 Willebringen 48 49 43 

32 Goetsenhoven 54 53 45 

34 Goetsenhoven 54 53 45 

36 Goetsenhoven 54 53 45 

 

Op alle punten wordt aan de afstandsregel van 3x rotordiameter voldaan.  

 
11.4.2 Het geïntegreerd ontwikkelingsscenario 

 
11.4.2.1 Invloed van geplande maar nog niet vergunde windturbines op de referentiesituatie 

 

Net over de gewestgrens is er een windpark van Greensky gepland bestaande uit 6 turbines, 

benoemd als EN1 t.e.m. EN6. Het park ligt op meer dan 900 m van beoordelingspunt 35. Door 

het al hoger achtergrondgeluid van de E40 wordt maar een zeer beperkt effect verwacht in de 

woonkern van Goetsenhoven. 

 

 
Figuur 11-3 Inplanting turbines Greensky 

 
11.4.2.2 Invloed van het veranderen van het wegdek op de referentiesituatie 

 

De E40 is een belangrijke geluidsbron in de regio. In het projectgebied bestaat de wegverharding 

van de snelweg momenteel uit SMA-C (steenmastiekasfalt). Wanneer dit type wegdek in de 

toekomst vervangen wordt, zal het nieuwe wegdek in SMA-D uitgevoerd worden. Deze 

wegbedekking leidt tot een geluidsemissie die 1 dB lager is. De komende 5 jaar is er evenwel 

geen structureel onderhoud gepland aan dit stuk van de E40. Deze informatie werd telefonisch 

meegedeeld door Bart Tops van het Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant op 10 

september 2018.  
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Hieruit mag besloten worden dat de eerstkomende jaren de invloed van de E40 op de 

referentiesituatie niet zal wijzigen. Ook op langere termijn is geen significante wijziging te 

verwachten.  

 
11.5 Beschrijving van de milieueffecten 

 
11.5.1 Milieueffecten ten opzichte van de huidige situatie 

 
11.5.1.1 Aanlegfase 

 

Bij het opbouwen van de turbine wordt gebruik gemaakt van machines die geluidshinder kunnen 

veroorzaken. Het gaat vooral om graafmachines voor het graven van de funderingen, het maken 

van sleuven en de aanleg van de toegangswegen. Een betonmolen wordt gebruikt bij het gieten 

van de funderingen. Verder gebruikt men ook een kraan om de turbine op te bouwen. 

Vrachtwagens voeren het materiaal aan.  

 

Op basis van literatuurgegevens en metingen in andere projecten kan een inschatting gemaakt 

worden van de te verwachten geluidsniveaus en kunnen aanbevelingen geformuleerd worden om 

de impact tijdens deze fase te beperken.  

 

Volgende tabel geeft het te verwachten geluidsniveau (in dB(A)) van de belangrijkste 

geluidsbronnen in functie van de afstand weer tijdens de aanlegfase: 

 

Tabel 11-18 Te verwachten geluidsniveaus bij de aanleg of de afbraak (in dB(A)) 

Werktuig Geluidsvermogen 
LWA 

Te verwachten specifiek geluid 

100m 150m 200m 400m 600m 800m 1000m 

Graafmachine 106 55 51 48 41 37 33 30 

Betonmixer 104 54 50 47 40 36 32 30 

Kraan 102 51 47 44 37 33 30 27 

Vrachtwagen 105 55 51 48 41 36 33 30 

 

Op zich zijn de aanleg- en afbraakactiviteiten niet ingedeeld. De dichtstbijzijnde woningen liggen 

op ongeveer 270 m afstand van de turbines. Een tijdelijke toename van het omgevingsgeluid kan 

dus verwacht worden aan de dichtstbij gelegen woningen. 
 
11.5.1.2 Exploitatiefase 

 

Windpark Storm - Elicio 

 

Onderstaande tabel geeft de voorspelde geluidsniveaus wanneer de turbines aan vol vermogen 

werken. De resultaten worden per cluster weergegeven. Het effect van alle clusters samen in elk 

punt wordt gegeven in de kolom “som”. De details met de geluidniveaus per turbine en per 

beoordelingspunt zijn weergegeven in Bijlage 2: Resultaten van de geluidsmetingen en 

puntberekeningen. Bij de kolommen “limieten” wordt rekening gehouden met de algemene 

grenswaarden uit Tabel 11-6 en met een eventueel hogere limiet op basis van het lokale 

oorspronkelijk omgevingsgeluid voor de meetpunten overgenomen uit Tabel 11-16 Vergelijking 

achtergrondgeluid en richtwaarde. De beoordelingspunten waarvoor een hogere grenswaarde 

werd afgeleid zijn aangegeven in vet.. 

 

Tabel 11-19 Geluidsniveau ter hoogte van de beoordelingspunten (in dB(A)) 

Punt Adres  A B C Som Limiet 
dag 

Limiet 
avond 

Limiet 
nacht 

1 Lovenjoelsestraat 21 Bierbeek 36 22 8 36 44 39 39 

2 Neervelpsestraat 57 Bierbeek 36 23 8 36 48 43 43 

3 Neervelpsestraat 50 Bierbeek 36 24 9 36 48 43 43 

4 Katspoelstraat 1 Bierbeek 45 23 8 45 48 43 43 
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Punt Adres  A B C Som Limiet 
dag 

Limiet 
avond 

Limiet 
nacht 

5 Neervelpsestraat 59 Bierbeek 36 25 9 36 48 43 43 

6 Katspoelstraat 4 Bierbeek 44 25 8 44 48 44 43 

7 Ooienbergstraat 1 Boutersem 39 26 9 39 48 43 43 

8 Soveneelstraat 9 Bierbeek 45 24 8 45 48 43 43 

9 Ooienbergstraat 22 Boutersem 41 26 9 41 44 39 39 

10 Katspoelstraat 15 Boutersem 42 26 9 42 44 44 39 

11 Waversesteenweg 4 Boutersem 42 28 10 42 44 44 39 

12 Keizerstraat 50 Boutersem 40 27 9 40 48 43 43 

13 Neervelpsestraat 50 Boutersem 47 28 9 47 48 43 43 

14 Redingenstraat 57 Boutersem 34 32 10 36 48 43 43 

15 Koutemstraat 71 Boutersem 30 38 11 39 44 39 39 

16 Domstraat 19 Boutersem 25 37 13 37 44 39 39 

17 Torenhofstraat 21 Boutersem 26 41 12 41 48 49 39 

18 Torenhofstraat 14 Boutersem 26 42 13 42 48 49 39 

19 Torenhofstraat 47 Boutersem 25 41 13 41 44 39 39 

20 Willebringsestraat 100 Boutersem 24 43 13 43 48 49 39 

21 Willebringsestraat 145 Boutersem 23 45 13 45 48 49 43 

22 Tassinstraat 201 Tienen 20 48 14 48 48 43 43 

23 Heulingenstraat 7 Boutersem 21 36 12 36 44 39 39 

24 Doornestraat 6 Hoegaarden 19 46 16 46 48 43 43 

25 Sint-Jansstraat 45 Hoegaarden 18 43 17 43 45 45 39 

26 Geeststraat 14 Tienen 19 39 14 39 48 43 43 

27 Tassinstraat 141 Tienen 18 41 15 41 44 39 39 

28 Hoxemsesteenweg 200 Tienen 17 45 16 45 48 43 43 

29 Turfstraat 16 Hoegaarden 17 42 17 42 45 45 39 

30 Hoxemsesteenweg 19 Tienen 17 39 16 39 44 39 39 

31 Wijgebroekstraat 3 Tienen 16 39 17 39 48 43 43 

32 Pitsaertstraat 21 Hoegaarden 7 17 43 43 51 46 46 

33 Goetsenhovenstraat 27 Hoegaarden 8 19 39 39 44 39 39 

34 Geldenakensestraat 19 Tienen 7 17 45 45 51 46 46 

35 Pitsaertstraat 2 Tienen 7 18 41 41 51 46 46 

36 Merepoel 34 Tienen 7 17 45 45 51 46 46 

 

Voor de dagperiode worden de richtwaarden steeds gerespecteerd. Voor de avond wordt de 

grenswaarde in cluster A  op 4 punten tot 5 dB overschreden. In cluster B is er op 5 punten een 

overschrijding van maximaal 5 dB. In cluster C is er geen overschrijding. In de nacht wordt de 

grenswaarde met maximaal 5 dB overschreden in cluster A op 7 punten en in cluster B op 11 

punten. In cluster C is er geen overschrijding.  

 

De overschrijdingen in de nacht zijn aangegeven tegen een rode achtergrond in de kolom ‘som’. 

Wanneer turbines gekozen worden met een lager brongeluid, dan zijn de overschrijdingen 

natuurlijk navenant lager of zelfs onbestaande.  

 

De bijbehorende geluidskaart geprojecteerd op een luchtfoto en op het gewestplan is 

weergegeven op Kaart 11-1 en Kaart 11-2 in de kaartenbundel (Bijlage 9). De kaart is berekend 

met een raster van 20 x 20  m.  

 

Op elke kaart zijn de volgende geluidscontouren weergegeven: 
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 50 dB(A) 

 45 dB(A) 

 43 dB(A) 

 39 dB(A) 

 35 dB(A) 

 30 dB(A) 

 

Voor de punten waar het achtergrondgeluid opgemeten is, wordt het significantiekader toegepast. 

Als parameter Lvóór wordt gekozen voor de waarde LA95,. Dit is immers de te beschermen grootheid 

bij een geluidsbron die dag en nacht in een continu regime in werking is. Het geluidsniveau Lna 

(na realisatie van het project) wordt gelijk genomen aan de logaritmische som van het specifiek 

geluid van de turbines en de waarde voor het achtergrondgeluid. Dit is het te verwachten stabiel 

achtergrondgeluid wanneer andere geluidsbronnen zoals verkeer en treinen wegvallen. De 

toetsing wordt gedaan voor de drie dagdelen.  

 

De eindscore hangt af van de te gebruiken grenswaarde. Uit de geluidsmetingen, beschreven in 

de referentiesituatie, bleek al dat op een aantal plaatsen het oorspronkelijk omgevingsgeluid 

(OOG) hoger ligt dan de algemene richtwaarde (RW) en dat dus lokaal een hogere limiet kan 

gehanteerd worden.  

 

Tabel 11-20 Toetsing aan het significantiekader 

Meetpunt Lvoor Lsp Lna Toename Tussenscore Eindscore 

Dag 

MP1 (pt 10) 44 dB(A) 42 dB(A) 46 dB(A) 2 dB -1 -1 

MP2 (pt 20) 45 dB(A) 43 dB(A) 47 dB(A) 2 dB -1 -1 

MP3 (pt 25) 48 dB(A) 43 dB(A) 49 dB(A) 1 dB 0 0 

MP4 (pt 35) 54 dB(A) 41 dB(A) 54 dB(A) 0 dB 0 0 

Avond 

MP1 (pt 10) 44 dB(A) 42 dB(A) 46 dB(A) 2 dB -1 -1 

MP2 (pt 20) 45 dB(A) 43 dB(A) 47 dB(A) 2 dB -1 -1 

MP3 (pt 25) 49 dB(A) 43 dB(A) 50 dB(A) 1 dB 0 0 

MP4 (pt 35) 53 dB(A) 41 dB(A) 53 dB(A) 0 dB 0 0 

Nacht 

MP1 (pt 10) 36 dB(A) 42 dB(A) 43 dB(A) 7 dB -3 -3 

MP2 (pt 20) 38 dB(A) 43 dB(A) 44 dB(A) 6 dB -2 -3 

MP3 (pt 25) 39 dB(A) 43 dB(A) 44 dB(A) 5 dB -2 -3 

MP4 (pt 35) 46 dB(A) 41 dB(A) 47 dB(A) 1 dB 0 0 

 

Voor de dag en de avond is de eindbeoordeling neutraal of beperkt negatief. Voor de nacht kan 

het project op drie van de vier punten aanzienlijk negatief zijn. Milderende maatregelen voor de 

clusters A en B zijn dus nodig.  

 

Effect van turbines met een tiphoogte van 122 m 

 

Wanneer de tiphoogte wordt verlaagd, dan gaat de hubhoogte van 85 naar 57 m op voorwaarde 

dat de rotordiameter gelijk blijft. Dit is praktisch gesproken onmogelijk te realiseren aangezien de 

wiek dan de grond zou raken maar wordt toch doorgerekend omdat het effect te begroten.  

 

De berekeningsresultaten van de 2 scenario’s (in dB(A)) worden in onderstaande tabel 

samengevat. De berekende waarden worden in dit geval tot op 1 decimaal weergegeven. Op de 

meeste punten is er geen wijziging, op twee beoordelingspunten neemt het geluidsniveau met 

0,2 dB toe. Deze toename is niet significant. Het menselijk gehoor kan een verschil kleiner dan 1 
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dB niet waarnemen. De conclusies voor een tiphoogte van 150 m of van 122 m blijven gelijk voor 

de discipline geluid. 

 

Tabel 11-21 Geluidsniveau ter hoogte van de beoordelingspunten voor het basisproject en het verlaagde 

alternatief (in dB(A)) 

 

Punt  Adres  Basisproject Verlaagd alternatief Verschil  

Hub 85 m  Hub 57 m  

1  Lovenjoelsestraat 21 Bierbeek  36,3  36,3  0,0  

2  Neervelpsestraat 57 Bierbeek  36,2  36,2  0,0  

3  Neervelpsestraat 50 Bierbeek  36,1  36,1  0,0  

4  Katspoelstraat 1 Bierbeek  45,1  45,3  0,2  

5  Neervelpsestraat 59 Bierbeek  36,4  36,4  0,0  

6  Katspoelstraat 4 Bierbeek  44,5  44,6  0,1  

7  Ooienbergstraat 1 Boutersem  39,3  39,4  0,1  

8  Soveneelstraat 9 Bierbeek  45,1  45,2  0,1  

9  Ooienbergstraat 22 Boutersem  41,0  41,0  0,0  

10  Katspoelstraat 15 Boutersem  42,2  42,2  0,0  

11  Waversesteenweg 4 Boutersem  42,0  42,1  0,1  

12  Keizerstraat 50 Boutersem  40,2  40,3  0,1  

13  Neervelpsestraat 50 Boutersem  46,8  46,9  0,1  

14  Redingenstraat 57 Boutersem  35,9  35,9  0,0  

15  Koutemstraat 71 Boutersem  38,5  38,5  0,0  

16  Domstraat 19 Boutersem  37,5  37,5  0,0  

17  Torenhofstraat 21 Boutersem  41,4  41,4  0,0  

18  Torenhofstraat 14 Boutersem  41,5  41,6  0,1  

19  Torenhofstraat 47 Boutersem  40,9  40,9  0,0  

20  Willebringsestraat 100 Boutersem  42,6  42,6  0,0  

21  Willebringsestraat 145 Boutersem  44,6  44,6  0,0  

22  Tassinstraat 201 Tienen  48,3  48,5  0,2  

23  Heulingenstraat 7 Boutersem  35,8  35,8  0,0  

24  Doornestraat 6 Hoegaarden  45,6  45,7  0,1  

25  Sint-Jansstraat 45 Hoegaarden  42,8  42,8  0,0  

26  Geeststraat 14 Tienen  39,0  39,0  0,0  

27  Tassinstraat 141 Tienen  41,1  41,1  0,0  

28  Hoxemsesteenweg 200 Tienen  44,9  44,9  0,0  

29  Turfstraat 16 Hoegaarden  41,6  41,7  0,1  

30  Hoxemsesteenweg 19 Tienen  39,5  39,5  0,0  

31  Wijgebroekstraat 3 Tienen  38,5  38,5  0,0  

32  Pitsaertstraat 21 Hoegaarden  43,5  43,6  0,1  

33  Goetsenhovenstraat 27 Hoegaarden  38,7  38,7  0,0  

34  Geldenakensestraat 19 Tienen  45,1  45,2  0,1  

35  Pitsaertstraat 2 Tienen  40,9  40,9  0,0  

36  Merepoel 34 Tienen  44,7  44,8  0,1  

 

 

 

 

Laagfrequent geluid 

 

Met laagfrequent geluid wordt geluid bedoeld tussen 20 en 200 Hz. Deze geluiden kan het 

menselijk oor nog waarnemen, maar de gemiddelde mens is er weinig gevoelig voor. Er moet al 
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relatief veel geluidsenergie aanwezig zijn in die frequenties vooraleer het oor deze kan 

waarnemen.  

 

Infrageluid is geluid tussen 1 en 20 Hz. Dit is nauwelijks tot niet te horen voor de meeste mensen, 

hoewel er uitzonderingen zijn. De grens tussen infrageluid en laagfrequent geluid is ook niet 

scherp afgelijnd aangezien het menselijk gehoor niet plotseling stopt bij 20 Hz. 

 

Algemeen geldt wel dat de drempelwaarde waarbij we het geluid kunnen waarnemen steeds 

hoger wordt naarmate de frequentie van het geluid zakt. Zodra deze drempel overschreden is, 

zal een laagfrequent geluid wel veel sneller als ‘luid’ of ‘hinderlijk’ worden bestempeld dan geluid 

bij midden-frequenties en hoge frequenties.  

 

Laagfrequent geluid en infrageluid zijn altijd aanwezig in het omgevingsgeluid, ze worden 

veroorzaakt door wind, onweer, verkeer, luchtvaart, industrie,... Het verkeer is hierbij de 

belangrijkste bron.  

 

Onderstaande tabel geeft de gehoordrempel weer bij verschillende frequenties. De waarden 

boven 20 Hz zijn de gehoordrempels opgegeven in de norm ISO 226, de waarden van 4 tot 20 

Hz zijn afgeleid door Moeller en Pedersen in “Hearing at Low and Infrasonic Frequencies”, 

Noise&Health 2004, Als deze waarden overschreden worden, dat is het geluid goed hoorbaar.  

 

Tabel 11-22 Gehoordrempel laagfrequent geluid 

4 Hz 8 Hz 10 Hz 12,5 Hz 16 Hz 20 Hz 25 Hz 31,5 Hz 40 Hz 50 Hz 63 Hz 

107 dB 100 dB 97 dB 92 dB 88 dB 79 dB 69 dB 61 dB 51 dB 44 dB 36 dB 

 

Deze tabel geeft een gemiddelde waarde, tussen personen onderling kan er natuurlijk variatie 

optreden.  

 

Bij langdurige blootstelling aan hoge niveaus van laagfrequent geluid kunnen er 

gezondheidseffecten optreden. Het gaat dan om effecten als slaapverstoring, vermoeidheid, 

concentratiestoornissen, …. Wanneer de geluidsenergie veel lager is dan deze waarden (meer 

dan 20 dB), dan is het geluid zo goed als zeker niet hoorbaar.  

 

Bij windturbines wordt er laagfrequent geluid en infrasoon geluid opgewekt door de interactie 

tussen de wieken en de langsstromende lucht. Wereldwijd zijn er uitgebreide studies uitgevoerd 

hierover. De geluidsniveaus in het infrasoon geluid (< 20 Hz) bij windturbines liggen echter ver 

onder de gehoordrempel, zeker bij de afstanden die gebruikelijk zijn tussen windparken en 

bewoning (250 m en meer). Algemeen wordt aangenomen dat dit daarom geen aanleiding geeft  

tot directe gezondheidsproblemen. Het geluidsniveau van infrageluid van andere bronnen kan 

even hoog of hoger zijn dan het infrageluid van windturbines. Metingen van infrageluid bij 

woningen nabij een windpark in Australië toonden aan dat het infrageluid niet hoger is dan in een 

stedelijke of landelijke omgeving zonder turbines. Het aandeel van het infrageluid van de turbines 

in het totale omgevingsgeluid was niet significant (bron: ‘Infrasound levels near windfarms and in 

other environments, T Evans, J Cooper & V Lenchine, EPA, januari 2013).  

 

Het relatief aandeel laagfrequent geluid (50 – 250 Hz) in de totale geluidsproductie is bij de 

nieuwste, grotere windturbines hoger dan bij oudere types turbines (H. Moller and C. S. Pedersen, 

Low-frequency noise from large wind turbines (2010)). Deze frequenties werden wel 

meegenomen in de berekeningen en bij de beoordeling volgens de Vlarem II wetgeving.  

 

Er is wetenschappelijke consensus om het geluid van windturbines te beoordelen als een dB(A)-

waarde. De A-weging is immers bedoeld om geluid met lage tot matige luidheid te beschrijven. 

De geluidsniveaus die optreden nabij woningen ten gevolge van windturbines voldoen hier aan.  

 

Windturbines produceren ook trillingen maar uit metingen blijkt dat de niveaus vlak onder de 

turbine meetbaar maar zeer laag zijn. Deze trillingen zitten vooral in het gebied van 0,1 tot 10 Hz.  
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Deze trillingen kunnen zich verplaatsen door de lucht en door de bodem. De 

voortplantingssnelheid in de lucht bedraagt ongeveer 340 m/s. In de bodem hangt dit af van de 

bodemgesteldheid en de samenstelling, maar de snelheid is minstens 10x hoger dan in de lucht. 

Algemeen geldt dat de golflengte gelijk is aan de voortplantingssnelheid gedeeld door de 

frequentie.  

  

In een woning kunnen trillingen ontstaan door trillingen vanuit de ondergrond en door luchtgeluid. 

De afstand tussen de turbines en de dichtstbijzijnde woningen is minstens 270 m. Op dergelijke 

afstand worden de trillingen steeds sterk gedempt. Luchtgeluid plant zich beter voort en kan 

bijvoorbeeld een licht element zoals een ruit laten trillen. Dat kan alleen bij heel specifieke 

frequenties, als dat geluid krachtig is én voldoende lang aanhoudt. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij 

een vrachtwagen die voorbij een woning rijdt. Het brongeluid van een turbine is te vergelijken met 

dat van een vrachtwagen. Maar de turbine is veel verder weg dan een voorbijrijdende 

vrachtwagen en het geluid is ook in dit geval te zwak om in de praktijk ruiten te laten trillen. 

 

Tijdens de aanlegfase kunnen er eveneens trillingen optreden. Ook in dit geval is de afstand tot 

de dichtste woningen te groot om een effect te verwachten.  

 

Het aspect trillingen wordt daarom niet verder uitgewerkt in dit MER.  

 

Tonaliteit 

 

Met tonaliteit wordt bedoeld dat in een frequentieanalyse in tertsbanden een bepaalde band meer 

dan 5 dB uitsteekt boven de beide aangrenzende banden (in het gebied tussen 50 Hz en 10 kHz). 

Tonaal geluid kan optreden bij machines of installaties die werken aan een vast toerental. 

Wanneer dit voorkomt op een beoordelingspunt, dan wordt het specifiek geluid bestraft met een 

toeslag van 5 dB. 

 

In het brongeluid is er alvast geen tonaliteit aanwezig. Het is dus weinig waarschijnlijk dat het zal 

optreden in de diverse beoordelingspunten.  

 

Hoogspanningsinstallatie 

 

In het project wordt een hoogspanningspost voorzien nabij WT N07 (Cluster B) ter hoogte van de 

Tassinstraat. Het geluidsvermogen van een transformator kan op 75 dB(A) begroot worden op 

basis van de technische fiche die de opdrachtgever voorlegt.  

 

Het verwachte geluidsniveau op een aantal afstanden bedraagt dan: 

 

Tabel 11-23 Geluidsniveau hoogspanningsstation 

10 m 20 m 50 m 100 m 

45 dB(A) 39 dB(A) 31 dB(A) 24 dB(A) 

 

Op een afstand van 50 m is het effect van dit station al nauwelijks hoorbaar. Het effect ervan is 

dus te verwaarlozen. 

 
11.5.2 Milieueffecten ten opzichte van het geïntegreerd ontwikkelingsscenario 

 
11.5.2.1 Aanlegfase 

 

Er is geen wijziging van het verwachte effect in het geïntegreerde ontwikkelingsscenario.  

 

 
11.5.2.2 Exploitatiefase 

 

De turbines van Greensky liggen binnen en vlakbij de 39 dB(A)-contour van cluster C.  
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Figuur 11-4 Ligging van de turbines van Greensky ten opzichte van de39 dB(A)- geluidscontour 

 

Het project van Greensky Hélécine bestaat uit 6 windturbines langs beide zijden van de E40. De 

keuze ligt nog niet vast maar voorlopig gaat men uit van een Vestas V126 met een rotor-diameter 

van 126 m en een tiphoogte van 200 m. Volgens de bedrijfsdocumentatie bedraagt het brongeluid 

van een Vestas V126 107,5 dB(A).   

 

Gelet op de afstand tot dit nieuwe park, zal het effect enkel relevant zijn voor de 

beoordelingspunten nabij cluster C. Met bovenvermeld brongeluid kan het Lsp van dit project 

begroot worden op: 

 

Tabel 11-24 Geluidsniveaus project Greensky 

Nr  Adres Lsp  

Greensky 

Lsp  

Storm - Elicio 

Som 

32 Pitsaertstraat 21 Hoegaarden 33 43 43 

33 Goetsenhovenstraat 27 Hoegaarden 29 39 39 

34 Geldenakensestraat 19 Tienen 35 45 45 

35 Pitsaertstraat 2 Tienen 35 41 42 

36 Merepoel 34 Tienen 37 45 46 

 

Op punt 35 ligt de grenswaarde op 45 dB(A). Voor de punten 32, 34 en 36 mag aangenomen 

worden dat de grenswaarde minstens gelijk tot hoger zal liggen aangezien ze dichter bij de E40 

liggen. Het specifiek geluid van beide parken samen voldoet dus nog steeds aan de richtwaarde. 

Het effect van het park van Greensky is dus niet of nauwelijks significant.  

 
11.6 Milderende maatregelen 

 
11.6.1 Aanlegfase 

 

De belangrijkste maatregel is het gebruiken van goed onderhouden moderne machines die 

voldoen aan de Europese richtlijn 2000/14/EU en aan het KB van 6 maart 2002 en zo mogelijk 

zelfs geluidsarmer. 

 

Om de hinder verder te beperken, worden lawaaierige activiteiten alleen overdag en op 

weekdagen uitgevoerd en wordt het gelijktijdig inzetten van lawaaierige toestellen best vermeden.  
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11.6.2 Exploitatiefase 

 

Het geluid van een windturbine heeft twee bronnen: 

 het geluid afkomstig van de mechanische wrijving in de gondel, 

 het aerodynamische geluid afkomstig van de wrijving tussen de lucht en de wieken. 

 

Om het geluid te verminderen, zijn er verschillende opties: 

 
1. Het bijkomend isoleren van de tandwielkast van de turbines heeft maar een klein effect, 

meestal beperkt tot 1 dB. 
 

2. Turbines kunnen werken aan een gereduceerd geluidsvermogen indien nodig. Hierbij 
wordt het toerental begrensd en de hoek van de rotorbladen aangepast aan de 
windrichting. Meestal kan een reductie tot ongeveer 98 à 99 dB(A) gerealiseerd worden 
in verscheidene stappen. Dit leidt natuurlijk tot een verminderde elektriciteitsproductie. 
Welke reductietrappen beschikbaar zijn, is afhankelijk van het turbinetype. Het jaarlijkse 
productieverlies hangt dus af van de turbine en van het windregime ter plekke. Voor de 
meest gangbare types werd deze berekend en ligt dit verlies op ca. 2% op jaarbasis. 
 

3. Door een geoptimaliseerd ontwerp van de wieken kan het aerodynamisch geluid 
verminderd worden. Tegenwoordig zijn er turbines waar een zaagtandprofiel is op 
aangebracht (zogenaamde trailing edge serrations). Dit levert een verbetering op van 1 
tot 2 dB. Bij lage windsnelheden is het effect minder uitgesproken. 
 

4. Het verplaatsen van een turbine kan overwogen worden: Volgende tabel geeft aan met 
hoeveel % de afstand moet vergroot worden om een gewenste reductie te hebben, 
uitgaande van een beginafstand van 300 m: Op deze beginafstand is de reductie tussen 
geluidsbron en receptiepunt 61 dB. 
 

 Vereiste reductie  Toename in horizontale afstand tot receptiepunt 

 1 dB  12% 

 2 dB  25% 

 3 dB  39% 

 4 dB  54% 

 5 dB  71% 

 

Voor beperkte reducties kan een verplaatsing een oplossing bieden. Bij het verplaatsen 

moet ook erover gewaakt worden dat de turbines niet dichter bij een andere woning 

komen.  

 
5. Het verhogen van de mast van de turbine heeft minder invloed, zeker wanneer de 

horizontale afstand groter is. Onderstaande tabel geeft een rekenvoorbeeld van de 
afname van het geluidsniveau in de omgeving wanneer de masthoogte van 85 naar 135 
m wordt gebracht (wat overeenkomt met een verhoging van de tiphoogte van 150 m naar 
200 m). 
 

 Horizontale afstand  Afname in geluidsniveau  

 200 m 1,0 dB 

 250 m 0,7 dB 

 300 m 0,5 dB 

 400 m 0,3 dB 

 500 m 0,2 dB 

 

Dit is weinig effectief aangezien alle turbines op meer dan 270 m van het dichtste 
receptorpunt staan. Het effect neemt immers snel af met de afstand tot de voet van de 
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turbine. 
 

6. In het extreme geval kan overwogen worden om de turbine te schrappen uit het project. 

 

In onderstaande tabel wordt per cluster aangegeven welke reducties minstens nodig zijn wanneer 

de voorgestelde lay-out van het windpark en het brongeluid zoals verondersteld, wordt 

aangehouden. Hierbij wordt gereduceerd tot de algemene richtwaarden. Zoals al bij de toetsing 

aan het significatiekader werd aangegeven, is dit enkel nodig voor de nachtperiode. Een concreet 

reductieschema kan uitgewerkt worden eens de definitieve keuze van turbinetype is gemaakt. In 

de kaartenbundel (Bijlage 9) is de geluidskaart weergegeven wanneer de turbines met 

onderstaande waarden gereduceerd worden. In Bijlage 2 worden de resultaten per turbine en per 

beoordelingspunt weergegeven. Voor cluster C is er geen reductie nodig. Bij de geluidsmetingen 

was al aangetoond dat de richtwaarde werd overschreden. Voor de andere punten nabij deze 

cluster ten noorden van de E40 kan aangenomen worden dat de richtwaarde daar eveneens is 

overschreden omdat de punten nog dichter bij de E40 liggen.   

 

Tabel 11-25 Minimale noodzakelijke reductie per turbine basisproject (hubhoogte 85 m) 

Cluster Turbine Minimale reductie Resterend 
brongeluid 

A N-01 1,8 dB 105,2 dB(A) 

N-02 3,5 dB 103,5 dB(A) 

N-03 4,0 dB 103,0 dB(A) 

B N-04 2,3 dB 104,7 dB(A) 

N-05 3,7 dB 103,3 dB(A) 

N-06 4,1 dB 102,9 dB(A) 

N-07 6,1 dB 100,9 dB(A) 

N-08 2,8 dB 104,2 dB(A) 

N-09 2,9 dB 104,1 dB(A) 

Z-07 3,9 dB 103,1 dB(A) 

Z-08 5,0 dB 102,0 dB(A) 

 

Deze reducties zijn praktisch haalbaar. Wanneer een turbinetype gekozen wordt met een 

brongeluid dat lager is dan 107 dB(A), dan is het reductieschema minder zwaar. 

 

Bij het uitvoeringsalternatief van turbines met een tiphoogte van 122 m en een hubhoogte van 57 

m bedragen de reducties: 

 

Tabel 11-26 Minimale noodzakelijke reductie per turbine voor het verlaagde alternatief (hubhoogte 57 m) 

Cluster Turbine Minimale reductie Resterend brongeluid 

A N-01 2,0 dB 105,0 dB(A) 

N-02 3,5 dB 103,5 dB(A) 

N-03 4,1 dB 103,9 dB(A) 

B N-04 2,3 dB 104,7 dB(A) 

N-05 3,7 dB 103,3 dB(A) 

N-06 4,1 dB 102,9 dB(A) 

N-07 6,5 dB 100,5 dB(A) 

N-08 2,8 dB 104,2 dB(A) 

N-09 2,9 dB 104,1 dB(A) 

Z-07 3,9 dB 103,1 dB(A) 

Z-08 5,0 dB 102,0 dB(A) 
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Het reductieschema is nog steeds technisch haalbaar en verschilt nauwelijks van het schema 

voor een tiphoogte van 150 m. In werkelijkheid zal de hubhoogte groter zijn dan 57 m en zullen 

de reducties dus lager uitvallen dan weergegeven. Het uiteindelijke reductieschema zal vooral 

afhangen van de gekozen turbine en de beschikbare reductietrappen.   

 
11.7 Synthese 

 

De referentiesituatie voor geluid werd in kaart gebracht aan de hand van geluidsmetingen op 4 

punten in het projectgebied, namelijk in Neervelp, Willebringen, Hoksem en Goetsenhoven. Uit 

deze metingen blijkt dat de milieukwaliteitsnormen voor woongebied overdag overschreden 

werden in twee van de 4 punten. De milieukwaliteitsnorm voor de avond werd in alle 4 de punten 

overschreden en voor de nacht in drie van de 4 punten.  

 

Uit de metingen volgt ook dat er voor een aantal punten in het projectgebied een hogere 

grenswaarde kan gelden, zeker overdag en in de avond. Voor de woningen in Goetsenhoven kan 

ook ’s nachts een hogere grenswaarde worden genomen.  

 

Het effect op het geluidsklimaat werd berekend volgens de rekenregels in Vlarem. Dit effect is 

berekend voor alle woningen waar kan verwacht worden dat de impact van alle turbines 

gecombineerd het grootst zal zijn. Bijkomend is ook een geluidskaart berekend voor het volledige 

projectgebied. Deze berekening is een worst case benadering voor de situaties met grote 

windsnelheden (8 m/s op 10 m hoogte) en meewindcondities. 

 

Het effect van het voorgestelde project op het geluidsklimaat is conform het gehanteerde 

beoordelingskader aanzienlijk negatief: op een aantal beoordelingspunten nabij de clusters A en 

B kunnen de grenswaarden voor geluid ’s avonds en ‘s nachts overschreden worden. Overdag 

worden de wettelijke limieten wel steeds gerespecteerd. Tijdens de nachtperiode zijn er 

milderende maatregelen nodig om het geluidsimmissieniveau terug te dringen waardoor de 

effecten aanvaardbaar zijn en voldoen aan de normering. Een voorbeeld werd hiervoor 

uitgewerkt.  

 
11.8 Leemten in de kennis 

 

Er is nog geen definitieve keuze gemaakt voor het type van de turbines. Afhankelijk van het 

brongeluid van de definitief gekozen turbine, kan het effect gunstiger zijn wanneer turbines met 

een lager geluidsvermogen worden gekozen. Het voorgestelde reductiescenario is dan ook louter 

een rekenvoorbeeld om aan te tonen dat het steeds mogelijk is om de Vlarem grenswaarden te 

respecteren. 

 

In Vlarem wordt de procedure voor het meten van het achtergrondgeluid voor windturbines niet 

expliciet gedefinieerd. De beschreven metingen, uitgevoerd conform de huidige voorschriften in 

Vlarem II, zijn slechts een steekproef. In 2016 is een onderzoeksopdracht uitgevoerd in opdracht 

van LNE Milieuvergunningen. In deze studie werden aanbevelingen geformuleerd voor een 

aangepaste meetmethode. Tot op heden (medio 2018) werd dit nog niet omgezet in concrete 

richtlijnen.     

 

De rekenmethode NBN EN ISO-9613 laat niet toe om uitzonderlijke meteorologische 

omstandigheden zoals temperatuursinversie, tegenwind,…  in rekening te brengen. Momenteel 

is het niet mogelijk om dit effectief te kwantificeren met dit overdrachtsmodel.  

 

De rekenmethode NBN EN ISO-9613 geeft een foutenmarge van ± 3 dB op voor de berekeningen 

met een hoogte voor de bron en de ontvanger van maximaal 30 m en een afstand tot 1000 m. 

Voor hogere bronnen en/of verdere afstanden geeft de norm geen aanduiding van de 

foutenmarge. Uit metingen aan bestaande windparken blijkt dat de afwijking over het algemeen 

beperkt is tot enkele dB.  

 

 
11.9 Voorstellen inzake monitoring en postevaluatie 
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Wanneer de turbines definitief gekozen zijn, kunnen de verwachte geluidsniveaus en de te nemen 

reducties correcter berekend worden.  

 

Er wordt aanbevolen om na de realisatie van het project geluidsmetingen uit te voeren op de 

meest kritische punten om na te gaan of voldaan wordt aan de voorwaarden van Vlarem II.  
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12 Discipline Biodiversiteit 

De broedvogelinventarisatie en de vleermuizeninventarisatie waarnaar in dit hoofdstuk wordt 

verwezen, werden uitgevoerd in 2014 in kader van het MER voor het oorspronkelijke 

windturbineproject bestaande uit 30 windturbines. In deze rapporten wordt verwezen naar de 

oorspronkelijke nummering van de turbines. In functie van de leesbaarheid van deze rapporten 

wordt in bijlage 4 een overzichtstabel toegevoegd met zowel de vroegere als de huidige 

nummering van de verschillende windturbines. 

 

 
12.1 Kaarten 

 

Kaart 12-1 Speciale Beschermingszones, gebieden van het Vlaams Ecologisch Netwerk, natuurreservaten, 

Waalse natuurgebieden en VLM beheerovereenkomsten. 

Kaart 12-2 Biologische waarderingskaart. 

Kaart 12-3 Europese habitattypes. 

Kaart 12-4 Verboden te wijzigen vegetatie. 

Kaart 12-5 Risicoatlas (hoofdkaart + deelkaarten). 

Kaart 12-6 Situering studiegebied (deelgebieden fauna & flora). 

Kaart 12-7 Risicoanalyse verstoring broedvogels. 

 

 
12.2 Afbakening van het studiegebied  

 

Bij de discipline biodiversiteit reikt het studiegebied verder dan het projectgebied, namelijk tot de 

zone waarbinnen zich mogelijke effecten kunnen voordoen ten gevolge van de aanwezigheid van 

de geplande windturbines. Het studiegebied omvat bijgevolg, naast het projectgebied, ook de 

gehele zone die onderhevig is aan een gewijzigd geluidsklimaat, de zone tot waar zich mogelijk 

verdrogingseffecten voordoen ten gevolge van bemalingen en de zone die eventueel beïnvloed 

wordt door barrière-effecten. 

 

Ter hoogte van en in de omgeving van het projectgebied komen belangrijke structuren voor 

avifauna (in hoofdzaak het agrarisch gebied) en vleermuizen (diverse kleine 

landschapselementen en valleigebieden) voor. Bijzondere aandacht gaat uit naar de Speciale 

Beschermingszone - Habitatrichtlijngebied (SBZ-H), de VEN-gebieden, natuurreservaten (Kaart 

12-1), de akkervogelgebieden, een bijzonder broedvogelgebied en lokale pleistergebieden (Kaart 

12-5) (= aandachtsgebieden).  

 

Er worden algemeen gezien, afhankelijk van het te evalueren effect, drie schaalniveaus bekeken, 

namelijk macroniveau, mesoniveau en microniveau.  

 

Om de ruimere geografische context van het akkervogelgebied en zijn lokale en regionale trek te 

beschrijven, beschouwen we voor het studiegebied op macroniveau een zone van ca. 5 km rond 

het projectgebied. Op dit niveau worden de natuurwaarden van het gebied (cfr. 

aandachtgebieden en situering van de elementen van de Risicoatlas) op hoofdlijnen beschreven 

wat toelaat om eventuele ecologische en ruimtelijke verbanden te duiden, bv. bovenlokale 

seizoens-, slaap of voedseltrek. 

 

Het mesoniveau vormt de invloedssfeer van ca. 2.000 m rondom het projectgebied. Hierbij 

beschouwen we de volgende mogelijke effecten: 
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 verstoring, barrièrewerking en aanvaringsaspect (cfr. Vlaamse Risicoatlas (Everaert et 
al., 20118) en discipline geluid); 

 voor het aspect van verdroging beschouwen we een zone die overeenstemt met de 
potentiële invloedssfeer van bemaling (cfr. discipline water). 

 

Op dit niveau wordt er dieper ingegaan op de verschillende vormen van lokale vogeltrek rondom 

het projectgebied, uitwisseling van soorten tussen verschillende gebieden en het gebruik van het 

gebied door vogels en vleermuizen doorheen het jaar. 

 

Het microniveau betreft een gebied met een invloedstraal van ca. 500 m rond de windturbines. 

Op dit niveau komen de lokale natuurwaarden (cfr. biologische waardering en lokale fauna) aan 

bod.  

 
12.3 Methodiek 

 
12.3.1 Beschrijving van de referentiesituatie 

 

De beschrijving van de huidige toestand gebeurt op basis van de beschrijving van de zo actueel 

mogelijke toestand van het biotische milieu. Op basis van bestaande (recente) 

literatuurgegevens, uitgevoerde vogel- en vleermuistellingen en terreinbezoek wordt een 

bespreking van de vegetatietypes (op het niveau van de Biologische waarderingskaart (Kaart 

12-2)), avifauna, vleermuizen en eventueel andere van belang zijnde faunagroepen gegeven. 

Deze elementen worden getoetst aan de Europese Vogelrichtlijn (Bijlage I-soorten) en 

Habitatrichtlijn (Bijlage II- en IV-soorten) en het Soortenbesluit.  

 
12.3.1.1 Vegetatie en bijzondere flora-soorten 

 

Als basis voor de beschrijving van de vegetatie wordt gebruik gemaakt van de Biologische 

Waarderingskaart (BWK) versie 2 (Kaart 12-2). De status van deze ecotopen werd gecontroleerd 

tijdens de terreinbezoeken in functie van de avifauna-inventarisatie. 

 
12.3.1.2 Faunagegevens 

 
Avifauna 

 

De avifauna wordt besproken op basis van: 

 Risicoatlas Vogels – Windturbines (INBO): In eerste instantie worden de voornaamste 
akkervogelgebieden, de pleistergebieden, de bijzondere broedvogelgebieden en de 
trekroutes in het studiegebied gesitueerd en kort besproken met de informatie over de 
belangrijkste aanwezige vogelsoorten, hun voorkomen en aantallen volgens de 
Risicoatlas. 

 Instandhoudingsdoelstellingen voor de nabije SBZ-gebieden worden geraadpleegd 
in functie van de beschrijving van de actuele toestand, de evolutie sedert de aanwijzing 
en de toekomstige doelstellingen. 

 In kader van het voorliggend project werden in het voorjaar van 2014 door Grontmij (thans 
Sweco), aanvullende tellingen uitgevoerd om het actueel belang en de waarde van de 
akkervogelgebieden ter hoogte van het projectzones in beeld te brengen. Dit bestond uit 
een broedvogelmonitoring met – volgens de voorschriften van Sovon en advies van het 
ANB/INBO – vier terreinbezoeken per turbinecluster – tijdens de ochtend, avond en de 
dag – met de nadruk op Rodelijstsoorten, risicosoorten en potentieel te beïnvloeden 
soorten zoals roofvogels.9 

                                                                 
8 Everaert J., Peymen J. & van Straaten D. (2011). Risico’s voor vogels en vleermuizen bij geplande windturbines in 

Vlaanderen. Dynamisch beslissingsondersteunend instrument. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 
2011 (INBO.R.2011.32). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel. 
9 Het onderzoek werd in 2014 uitgevoerd in functie van het oorspronkelijke windturbineproject bestaande uit een 30-tal 

windturbines. Ter volledigheid en om de waarde van verschillende deelgebieden te kunnen beoordelen, wordt in 

voorliggend MER het volledige destijds gevoerde onderzoek gebruikt. 
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 Deze gegevens worden vergeleken met bestaande informatiedatabanken (o.a. 
onderzoeksrapporten, (trek-)tellingen, e.d.). Alhoewel er ondertussen enkele jaren zijn 
verstreken, wijst niets er op dat de verzamelde gegevens niet meer relevant zijn. 
Akkervogels staan nog steeds zeer sterk onder druk en van sommige soorten zullen de 
aantallen verder licht afgenomen zijn. Grauwe gors is zelfs vermoedelijk uit het gebied 
verdwenen als broedvogel. Dit zal echter geen weerslag hebben op de beoordeling.  

 
Vleermuizen 

 

In het kader van het voorliggend windturbineproject werden er in 2014 vleermuistellingen 

uitgevoerd door Greenspot in opdracht van Grontmij, nu Sweco. Hiervoor werd op 23 avonden 

van zonsondergang tot 3u na zonsondergang (2 avonden per cluster, 1x augustus en 1x 

september en bij grotere clusters 3 avonden) met batdetectoren tot op max. 500 m van de 

geplande turbines (projectgebied)(veelal binnen een straal van 200 à 300 m) geïnventariseerd.  

Aan de hand van deze tellingen wordt het belang van het studiegebied voor vleermuizen in kaart 

gebracht.9 Alhoewel de verzamelde gegevens reeds enkele jaren oud zijn, zijn er geen 

aanwijzingen dat deze niet meer actueel zijn voor deze soortengroep. Grote landschappelijke 

wijzigingen hebben er niet plaatsgevonden. 

 
Overige soorten 

 

Daarnaast wordt getoetst of er voor het studiegebied diersoorten van communautair belang van 

de Europese Vogelrichtlijn (Bijlage I) en Habitatrichtlijn (Bijlage II- en IV-soorten) of van het 

Soortenbesluit voorkomen.  

 
12.3.2 Beschrijving en beoordeling van de milieueffecten 

 

De impact van de verschillende ingrepen op de ecologisch of potentieel waardevolle zones wordt 

nagegaan. Mogelijke effecten op de globale ecologische structuur en de aantasting van de 

biotopen worden onderzocht. Er wordt een onderscheid gemaakt in effecten die optreden tijdens 

de aanlegfase, exploitatiefase en afbraakfase. 

 

Voor de bespreking van de effecten komen de volgende effectgroepen aan bod: 

 ecotoop- en habitatverlies  

 barrièrewerking – aanvaringsaspect 

 verstoring 

 verdroging 

 

De bespreking van de effecten zal gebeuren op basis van de meest actuele beschikbare 

informatie van toepassing op het studiegebied. 

Op basis van de verwachte effecten per ingreeptype en per effectgroep wordt een ingreep-

effectenschema opgesteld. Een overzicht van de mogelijke effecten, criteria en toe te passen 

methodologie wordt gegeven in Tabel 12-1 en Tabel 12-2. 

 

Tabel 12-1 Algemeen overzicht van de effectgroepen tijdens de aanleg-, exploitatie- en afbraakfase. 

Ingreep Biodiversiteit 

Constructiefase - aanlegfase  

Geluidsemissies  Verstoring  

Ruimtegebruik  Ecotoop- en habitatverlies  

Bemaling Verdroging 

Calamiteiten Verontreiniging 

Werking van de installatie - exploitatiefase  

Barrièrewerking Aanvaringsaspect 

Geluidsemissies  Verstoring  

Draaiende rotor  Verstoring  

Ruimtegebruik Ecotoop- en habitatverlies 
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Ingreep Biodiversiteit 

Afbraakfase   

Geluidsemissies  Verstoring  

Ruimtegebruik  Ecotoop- en habitatverlies 

 

 

Tabel 12-2 Overzicht van de effectgroepen, criteria, methodologie en significantiebepaling. 

Effectgroep Criterium Methodologie Basis van beoordeling 
significantie  

Ecotoopverlies - Verlies vegetatie door 
oppervlakte-inname 

- Uitdrukking van verlies in 
oppervlakte waardevolle 
(beschermde) elementen 
(vegetatie en flora) 

Relatief belang (in waarde en 
oppervlakte) van te 
verdwijnen biotoop 

- Verlies leefgebied voor 
fauna 

- Indirect verlies aan 
leefbaarheid van fauna op 
basis van het verlies aan 
habitats 

Aanvaringsaspect 
(barrièrewerking) 

Aanvaringsslachtoffers van 
lokaal broedende en 
pleisterende vogelsoorten 
en akkervogels en 
vleermuizen 

Inschatting effect (mortaliteit) 
op belang van ecologische 
functie 

Zeldzaamheid lokaal 
broedende en pleisterende 
vogelsoorten (bv. 
akkervogels) en vleermuizen 

Verstoring Rustverstoring van de 
fauna 

Inschatting van het 
voorkomen van 
verstoringsgevoelige soorten 
binnen invloedssfeer van 
verstoring  

Verstoringgevoeligheid 
diersoorten en belang van de 
getroffen soorten 

Verdroging Achteruitgang van de 
standplaatskenmerken 
ecotopen 

Inschatting van het 
voorkomen van 
verdroginggevoelige ecotopen 
binnen invloedssfeer van 
bemaling  

Verdroginggevoeligheid van 
ecotopen en belang van de 
getroffen ecotopen 

Verontreiniging Achteruitgang van de 
standplaatskenmerken 
ecotopen 

Uit de discipline water blijkt dit verwaarloosbaar te zijn, zodat 
dit niet verder behandeld zal worden bij de uitwerking van het 
MER. 

 

Ecotoop- en habitatverlies  

 

Waar werken uitgevoerd worden, worden bestaande ecotopen ingenomen. Deze ecotoopinname 

kan zowel een tijdelijke als permanente inname betreffen. 

 Tijdelijke ecotoopinname ontstaat in de aanlegfase door bijkomend ruimtebeslag ter 
hoogte van de werkzones, tijdelijke opslagplaatsen en werfwegen.  

 Permanente ecotoopinname ontstaat waar de nieuwe infrastructuren (windturbine 
(bouwput), verhard werkvlak, toegangsweg, …) gerealiseerd worden.  

 

De ecotoopinname wordt begroot op basis van de meest recente Biologische Waarderingskaart 

(BWK; Bron: INBO), gecorrigeerd aan de hand van een terreinverkenning. Ook de eventuele 

aanwezigheid van waterlopen, als habitat voor aquatische en semi-aquatische organismen wordt 

in rekening gebracht. Er wordt nagegaan of deze ecotopen gelegen zijn binnen beschermd gebied 

en of het ecotopen betreft waar een verbod op wijziging voor geldt. Indien gegevens over 

habitatgebruik van soorten beschikbaar zijn, worden ook deze gebruikt om het belang van de 

percelen af te leiden.  

 

Gezien de beperkte grondoppervlakte van de te realiseren infrastructuren en op basis van een 

eerste screening van de biologische waarderingskaart (BWK – Kaart 12-2), wordt de ecotoop- en 

habitatinname van het voorliggend project eerder beperkt ingeschat. Er wordt hier dan ook geen 

significantiekader vooropgesteld. 

 

Barrièrewerking – aanvaringsaspect 

 

Binnen de effectgroep barrièrewerking zal aandacht besteed worden aan: 
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 het belang van het studiegebied als akkervogelgebied en ten opzichte van 
pleisterplaatsen, broedgebieden en lokale trekroutes van vogels 

 het belang van het studiegebied voor foeragerende vleermuizen 

 

Vogels 

 

De beoordeling van de barrièrewerking – het aanvaringsaspect ten aanzien van vogels is 

tweeledig: 

 broed- en akkervogels ter hoogte van het studiegebied: via inventarisatie van het 
volledige projectgebied werden de territoria van de aanwezige akkervogels in kaart 
gebracht. Bij de beschrijving en beoordeling is het van belang om het verlies aan geschikt 
habitat (verstoringsinvloed) en de aanvaringskans duidelijk in kaart te brengen voor deze 
soortengroep. Hierbij wordt rekening gehouden met de uit de literatuur beschikbare 
soortafhankelijke verstoringsafstanden (zie verder); 

 pleister- en trekvogels ter hoogte van het studiegebied: het vlieggedrag van 
pleisterende of overtrekkende vogels is sterk soortspecifiek. Bij de beschrijving en 
beoordeling van de “barrièrewerking – aanvaring” ten aanzien van pleister- en trekvogels 
is het van belang om het “vlieggedrag” van de verschillende aanwezige 
vogelsoort(groep)en in kaart te brengen en dit in relatie tot de geplande windturbines. 
Hierbij zal rekening gehouden worden met de uit de literatuur beschikbare 
soortafhankelijke bufferafstanden.  

 

Voor de bepaling van de significantie van het aanvaringsaspect, vooral van toepassing bij 

seizoenstrek, wordt gekeken naar het aantal aanvaringsslachtoffers van de windturbines. Een 

sterftepercentage van minder dan 1% per jaar van de bestaande sterfte binnen de populatie van 

een soort, wordt gezien als aanvaardbaar risico (Europese Commissie, Richtlijn 92/43/EEG met 

betrekking tot significant effect sterfte als gevolg van een ingreep). Voor een aantal algemeen 

voorkomende soorten met een goede staat van instandhouding kan, mits grondig onderzoek en 

de nodige argumentatie, een maximale drempel van 5 % gehanteerd worden. Voor bepaalde 

soorten tonen populatiemodellen aan dat een significante vermindering in de grootte van de 

populaties reeds kan optreden door een kleine bijkomende toename van bestaande jaarlijkse 

mortaliteit.  

 

Gezien deze soortafhankelijk zijn, zullen de significantiegrenzen verder worden uitgewerkt op 

basis van de aanwezige soorten en de literatuurgegevens met betrekking tot de kwantitatieve 

significantieniveaus. 

 

Broedvogels 

De zoekzone voor de onderzochte windturbines, valt nagenoeg geheel binnen akkervogelgebied 

(Kaart 12-5). Deze zone, die verder werd opgedeeld in deelzones, werd afgebakend als 

kerngebied voor (acties t.v.v.) akkervogels, waarvan diverse soorten op de Vlaamse Rode lijst 

staan. Ook in de wijde omgeving zijn nog andere akkervogelgebieden gelegen. De onderzochte 

akkervogelgebieden zijn bijgevolg niet geïsoleerd gelegen en maken deel uit van een grotere 

cluster. 

 

Trekvogels 

In tegenstelling tot lokale dagelijkse vliegbewegingen van bv. broedvogels is de seizoenstrek 

vaak op grotere hoogte dan de windturbinerotor gesitueerd (veelal >150 m). Doch worden de 

grootste vogeldichtheden bij de seizoenstrek ook regelmatig onder de 150 m vastgesteld (Buurma 

& Van Gasteren 1989, zoals geciteerd in Everaert et al. 2011). Relatief lange rijen van 

windturbines of grote windparken kunnen als een zekere barrière gaan werken, zeker voor 

seizoenale trekvogels (Everaert 2008a).  

 

De weersomstandigheden hebben een invloed op de vlieghoogte van de seizoenstrekkers en dit 

heeft met andere woorden een invloed op het aanvaringsrisico. Zo zal bij weersomstandigheden 

met slecht zicht een groot aandeel lager vliegen en neemt aldus de kans op aanvaring toe. Bij 

“goede” weersomstandigheden zal het aandeel dat op grotere hoogte dan de windturbines vliegt 

groter zijn, waardoor er dan veel minder aanvaringsslachtoffers vallen. Bovendien is het 
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trekgedrag ook min of meer op te delen in soortengroepen waarbij de rode draad vooral is zo 

weinig mogelijk energie te verspillen. In grote lijnen zijn ze op de delen in:  

 thermiektrekkers: er wordt overdag getrokken bij warme weersomstandigheden waarbij 
de vogels gebruik maken van opstijgende warme lucht en hoog (>150 m) gaan 
doortrekken. Vooral roofvogels en reigerachtigen gebruiken deze techniek. Zij stijgen 
meestal op na de middag op plaatsen waar thermiek gevormd wordt, nl. grote open 
terreinen.  

 bosvogels: het betreft vooral kleinere (zang)vogels. Weersomstandigheden spelen een 
mindere rol en er wordt zowel ’s nachts als overdag getrokken. Zij vliegen op 
verschillende hoogtes, vaak afhankelijk van de heersende weersomstandigheden, bv. 
windrichting en –snelheid. Vaak wordt ook gebruik gemaakt van opgaande lineaire 
groenstructuren.  

 ganzen: trekken steeds in formatie op grote hoogte. Voor deze locatie minder van belang.  

 overige trekvogels: alle soorten die niet direct onder de drie voornoemde groepen kunnen 
geplaatst worden. Vaak zijn dit soorten die in etappes trekken en telkens ergens een tijd 
blijven pleisteren, bv. Morinelplevier.  

 

Langs grote rivieren, ingesneden valleien, bosranden en andere opvallende structuren in het 

landschap in het binnenland, kan (overdag) op windturbinehoogte ook stuwtrek ontstaan waarbij 

in vergelijking met gemiddelde waarden voor het binnenland hogere aantallen overvliegen 

(duidelijke trekbanen) en er dus ook een verhoogd risico bestaat op negatieve effecten, zeker 

cumulatief indien op dergelijke locaties stelselmatig windturbines worden geplaatst (Everaert et 

al. 2011). In heel belangrijke stuwtrekzones dienen windturbineparken zoveel mogelijk gemeden 

te worden. Windturbineparken die alsnog in de omgeving van dergelijke stuwtrekzones worden 

gebouwd, kunnen na grondig onderzoek eventueel in een opstelling worden geplaatst die 

evenwijdig is aan de belangrijkste trekrichting of in een beperkte zone van de belangrijkste 

trekcorridor (Hötker et al. 2006, Winkelman et al. 2008). 

 

Everaert & Peymen (2013) stelt dat de barrièrewerking op de seizoenstrekroute onderzocht kan 

worden op basis van de ruimtelijke inname van het windturbinepark ter hoogte van de 

seizoenstrekroute. Met andere woorden dient er nagegaan te worden wat de procentuele inname 

van de trekcorridor is ten gevolge van het windturbinepark. Er is echter geen eenduidig 

significantiecriterium voorhanden om deze barrièrewerking te bepalen, zodat een kwalitatieve 

benadering wellicht de enige oplossing is. Bij de milieueffectenbeoordeling van windturbines in 

Zeebrugge (BMM, 2004) werd geconcludeerd dat een obstructie van een belangrijke trekcorridor 

van meer dan 1/3 van de totale breedte van de trekcorridor beschouwd kan worden als potentieel 

ernstig storend. Hierbij dient opgemerkt dat lokale factoren evenwel mee kunnen bepalen of 

dergelijke situatie werkelijk een betekenisvolle aantasting kan betekenen op de normale 

leefbaarheid van de aanwezige of doortrekkende populatie. De mate waarin vogels gemakkelijk 

rond de windturbines kunnen vliegen zal hierbij belangrijk zijn, alsook de afstand tussen de 

verschillende windturbines van een windturbinepark. 

 

Vleermuizen 

 

De vlieghoogtes, -routes en foerageergebieden van vleermuizen zijn sterk soortspecifiek. Bij de 

beschrijving en beoordeling van de “barrièrewerking – aanvaring” (incl. “barotrauma”) ten aanzien 

van vleermuizen zal het van belang zijn het “vlieggedrag” en de voornaamste foerageerstructuren 

in kaart te brengen en dit in relatie tot de geplande windturbines. Hierbij zal rekening gehouden 

worden met de uit de literatuur beschikbare soortafhankelijke bufferafstanden. Gezien het relatief 

minder belang van deze grootschalige akkergebieden als foerageergebied voor vleermuizen 

werden deze minder intensief geïnventariseerd.  

 

Voor deze effectgroep wordt volgend algemeen significantiekader voorgesteld: 

 

Effectbeschrijving Significantie Barrièrewerking - aanvaringsaspect  

Aanzienlijk 

positief 

+++ De ecologische infrastructuur wordt op diverse locaties verbonden, 
migratiebarrières worden opgeheven, samenhang wordt op grote schaal 
significant verbeterd, negatieve randeffecten worden opgeheven.  
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Effectbeschrijving Significantie Barrièrewerking - aanvaringsaspect  

 

positief ++ Een aantal migratiebarrières worden opgeheven; samenhang wordt lokaal 
significant verbeterd, lokaal ontstaan nieuwe migratiemogelijkheden, negatieve 
randeffecten worden in belangrijke mate gemilderd.  

 

beperkt positief + Samenhang wordt beperkt verbeterd, beperkte mitigerende maatregelen ten 
aanzien van migratieknelpunten en/of randeffecten.  

 

verwaarloosbaar 0 Geen of verwaarloosbare wijziging in bereikbaarheid of samenhang. 

 

beperkt negatief - De ecologische samenhang wordt beperkt verstoord, beperkte impact op 
migratie, zachte barrière of barrièrewerking reeds aanwezig, tijdelijke barrière of 
negatieve randeffecten. 

 

negatief -- De ecologische infrastructuur wordt op 1 of diverse locaties doorsneden; harde 
barrière, samenhang wordt lokaal significant verstoord, permanente barrière of 
randeffecten; impact op waardevolle soorten/ecotopen. 

 

Aanzienlijk 

negatief 

--- De ecologische infrastructuur wordt doorsneden, harde barrière voor belangrijke 
soorten, samenhang wordt op grote schaal significant verstoord, permanente 
barrière of randeffecten; grote impact op waardevolle soorten/ecotopen. 

 

Verstoring 

 

Verstoring van fauna kan ontstaan ten gevolge van geluid, licht, de aanwezigheid en beweging 

van antropogene elementen. Door verstoring neemt de habitatkwaliteit van een gebied af. 

Verstoring leidt tot gedrags- en fysiologische reacties van gevoelige receptorsoorten.  

 

Binnen het voorliggend project kan verstoring ontstaan door geluid en beweging (draaiende 

wieken). De geluidsproductie van een windturbine hangt af van ondermeer de windsnelheid. De 

mate waarin geluidsverstoring door windturbines kan optreden, is afhankelijk van verschillende 

factoren zoals de bronsterkte van de turbines, de opstellingsvorm, de ashoogte en het aantal 

windturbines. Ook de aard van de ondergrond (land/water), de afstand tot de gevoelige gebieden 

en het niveau van achtergrondgeluid spelen een rol (cfr. discipline geluid). Geluid vormt evenwel 

een minder belangrijke rol bij verstoring dan de verstoringsafstand die gehouden wordt ten 

opzichte van de turbines na plaatsing door de draaiende wieken (cfr. Winkelman, 2008 en Hötker, 

2006). 

 

De impact van het verstoringeffect op de fauna is afhankelijk van:  

 de invloedszone van verstoring (zie voorgaande alinea) 

 verstoringsgevoeligheid van de aanwezige soorten 

 zeldzaamheid en natuurbehoudsbelang van de soorten 

 het belang van het studiegebied voor de betreffende soorten 

 

De reactie van soorten kan sterk variëren. Bij bepaalde soortgroepen zoals steltlopers werden in 

het buitenland significante verstoringsafstanden opgemeten tot ongeveer 600 (en mogelijk 800) 

meter afstand. Bij de uitwerking van het project-MER baseren we ons op de effectafstanden per 

soortengroep uit diverse literatuur (o.a. Everaert (2007), Everaert et al. (2011), Everaert (2013)) 

en wordt er gekeken naar de oppervlakte aan kwalitatief habitatgebied dat “verloren” gaat door 

verstoring bij de ontwikkeling van het voorliggend project. 

 

Voor deze effectgroep wordt volgend significantiekader voorgesteld: 

 

Effectbeschrijving Significantie Verstoring 

Aanzienlijk 

positief  

+++ Zeer significante buffering ten aanzien van bestaande verstoringsbronnen 
binnen projectgebied of significante verbetering op diverse locaties. 

positief  ++ Lokale buffering ten aanzien van bestaande verstoring van kwetsbare 
gebieden/soorten of beperkte verbetering op diverse locaties. 
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Effectbeschrijving Significantie Verstoring 

beperkt positief + Lokale buffering ten aanzien van bestaande verstoring. 

verwaarloosbaar 0 Geen of verwaarloosbare wijziging in de verstoring. 

beperkt negatief - Tijdelijke verstoring van niet-verstoringsgevoelige gebieden of soorten. 

Vrij beperkte, permanente verstoring van weinig verstoringsgevoelige gebieden 
of soorten. 

negatief -- Tijdelijke verstoring van weinig-verstoringsgevoelige gebieden of soorten; 

Vrij beperkte, permanente verstoring van verstoringsgevoelige gebieden of 
soorten. 

Aanzienlijk 

negatief 

--- Permanente verstoring van verstoringsgevoelige, waardevolle gebieden of 
soorten. 

 

 

Verdroging 

 

Verdroging is een verzamelterm voor de effecten die het gevolg zijn van menselijke verstoringen 

van de watercyclus, het waterlopenstelsel en de waterhuishouding van de bodem. De uitwerking 

van deze effectengroep steunt in belangrijke mate op de discipline water. Bij de discipline water 

wordt desgevallend de invloedssfeer van eventuele bemaling bepaald. Bij de discipline 

biodiversiteit is het hoofdzakelijk van belang na te gaan of er verdrogingsgevoelige ecotopen 

komen te liggen binnen deze invloedssfeer. Uit de discipline water blijkt dat de eventuele 

invloedssfeer van bemaling eerder een beperkte omvang zal hebben (zie §12.5.1.1). Gezien deze 

beperkte omvang en de ligging ter hoogte van agrarisch gebied, wordt de effectgroep verdroging 

ten gevolge van het voorliggend project eerder als te verwaarlozen ingeschat. Er wordt hier dan 

ook geen significantiekader vooropgesteld. 

 
(Voortoets) passende beoordeling / Verscherpte natuurtoets 

 

Gezien de potentiële impact van de geplande turbines op richtlijnsoorten en de dichtstbij gelegen 

speciale beschermingszones wordt de opmaak van een voortoets passende beoordeling nodig 

geacht.  

Ook de opmaak van een verscherpte natuurtoets is noodzakelijk gezien de directe nabijheid van 

VEN-gebieden. Deze worden parallel met de uitwerking van het MER opgesteld om de effecten 

ten aanzien van deze gebieden en de aangemelde soorten te beoordelen (§12.10 en §12.11).  

 
12.4 Beschrijving van de referentiesituatie 

 
12.4.1 De huidige situatie 

 
12.4.1.1 Vegetatie 

 
Volgens de biologische waarderingskaart (BWK) situeren alle geplande turbines zich binnen voor 
vegetatie minder waardevolle zones, nl. lemige akkers. In de directe omgeving komen wel 
biologisch waardevolle lineaire landschapselementen voor, vooral onder de vorm van al dan niet 
met struweel beboste holle wegen. Het betreft volgens het Natuurdecreet ‘verboden te wijzigen 
vegetaties’.  

 
12.4.1.2 Fauna 

 
Vogels 

 
Risicoatlas Vogels – Windturbines 

 

In 2011 heeft het INBO zijn Vogelatlas geüpdatet onder de vorm van een nieuwe Vlaamse 

Risicoatlas vogels-windturbines. In 2013 en 2015 werd hierop een aanvulling gepubliceerd10. 

                                                                 
10 Everaert J.& Peymen J. (2013). Aanvullingen op het rapport “Risico’s voor vogels en vleermuizen bij geplande 
windturbines in Vlaanderen”. Aanzet voor een beoordelings- en significantiekader. Rapporten van het Instituut voor 
Natuur- en Bosonderzoek 2013 (INBO.R.2013.44). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel. 
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Deze Risicoatlas vertrekt van de meest actuele gegevens van Vlaamse vogeltelprojecten en 

deels elementen uit de vorige Vogelatlas (waar nodig aangepast op basis van recente gegevens). 

Deze Risicoatlas is online te raadplegen via de website van het INBO 

(https://data.inbo.be/windturbines/). Voor Wallonië bestaat er geen Risicoatlas en wordt gesteund 

op lokale ornithologen en vergelijkbare publicaties (bv. Verbelen et al., 2014). 

 

Vlaanderen is in deze Risicoatlas ingedeeld in een aantal risicoklassen gaande van 0 (geen 

informatie of laag risico) tot 3 (groot risico). Er dient opgemerkt dat geen enkele risicoklasse van 

de Risicoatlas automatisch uitsluiting geeft voor de inplanting voor windturbines. De Risicoatlas 

geeft louter weer waar en waarom bepaalde gebieden een risico vormen voor vogels bij het 

plaatsen van windturbines en wat er verder dient te gebeuren als er windturbines worden gepland. 

Op basis van gedetailleerd onderzoek en na toepassing van milderende maatregelen kunnen er 

mogelijk alsnog windturbines geplaatst worden in bepaalde risicozones van de atlas.  

 

Zeven turbines van het voorliggend windturbineproject zijn gelegen binnen de risicoklasse 3 

(groot risico), en negen turbines situeren zich in risicoklasse 2 (risico) en dit omwille van de ligging 

binnen akkervogelgebied. De 5 zuidelijke turbines liggen daarnaast ook binnen een 

seizoenstrekroute en een bijzonder broedgebied (zie Kaart 12-5 en Figuur 12-1). 

 

In de volgende alinea’s wordt de lokale situatie ter hoogte van het projectgebied en de nabije 

omgeving (mesoniveau) beschreven. 

 

 
Figuur 12-1 Uittreksel van de webservice van het INBO met aanduiding van belangrijke avifaunagebieden 

(rode cirkel = projectgebied)(zie ook Kaart 12-5). 

 
Vogelwaarnemingen: pleisteraars en trekvogels 

 

In de onmiddellijke omgeving van de geplande windturbines situeren zich weinig gebieden waar 

grote vogelconcentraties voorkomen (bv. grote waterpartijen). Op basis van informatie verstrekt 

door plaatselijke vogelwaarnemers, aangevuld met info beschikbaar op o.a. www.natuurpunt.be, 

                                                                 
Everaert J. (2015). Effecten van windturbines op vogels en vleermuizen in Vlaanderen. Leidraad voor risicoanalyse en 
monitoring. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2015 (INBO.R.2015.6498022). Instituut voor 
Natuur- en Bosonderzoek, Brussel. 

http://www.natuurpunt.be/
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www.natagora.be/brabantwallon en www.trektellen.nl, blijkt dat er wel enkele zones zijn met een 

hogere abundantie tijdens bepaalde periodes (bv. trekseizoen). 

 

In de ruime omgeving van het projectgebied zijn of waren de volgende trektelposten gelegen: 

trektelpost Bezinkingsputten Tienen (op 5,5 km afstand ten N), trektelpost Schulen (op 8,6 km 

afstand ten N), trektelpost Outgaarden (gelegen binnen de projectzone), trektelpost Marilles (op 

4,8 km afstand ten ZO), Ringstation "Molenbeekvallei" Korbeek-Lo (op ca. 2 km afstand ten N) 

en ringstation Nodebais (op ca. 7 km afstand ten Z)11. Op basis van de bevindingen van deze 

trektelposten en ringstations werden voorname vaste trekroutes uitgetekend (zie Figuur 12-3). 

Hieruit kan geconcludeerd worden dat de vallei van de Grote en Kleine Gete op Vlaamse schaal 

een hoge doortrekfrequentie (aantal/u) heeft. De trektelpost Tienen staat voor Houtduif in de top 

3 van de hoogste dagrecords (bijna 150.000 ex. op 1/11/2014). Ook het aantal soorten is 

bijzonder hoog (>200) en naast bv. zangvogels en steltlopers is er ook een grote dichtheid aan 

roofvogels (zie Figuur 12-2). Een overzicht van de voornaamste waarnemingen van deze 

trektelposten staat in Bijlage 3: Jaartotalen trektelposten in de omgeving van het projectgebied in 

dit rapport.  

 

Veel vogels ontwijken de stad Tienen en gebruiken het interfluvium tussen Kleine en Grote Gete 

omwille van de open ruimte en de vrije ligging als preferentiële trekbaan. Daarbij dient in het 

najaar een aanzienlijk hoogteverschil overbrugd te worden. Vogels komen op dat moment uit de 

brede Getevallei en dienen op korte afstand 80 meter te overbruggen om de Haspengouwse 

leemplateaus te kunnen overvliegen. Daarbij blijkt het volgen van het interfluvium de efficiëntste 

manier te zijn (en in het voorjaar vice versa). De in de risicoatlas aangeduide trekroute is dan ook 

eerder grofschalig en indicatief waarbij de beide valleien van de Gete niet mee werden 

opgenomen als belangrijkste trekroutes.  

 

 
Figuur 12-2 Gemiddeld aantal Rode wouwen per maand op de trektelpost van Tienen (periode 2003-

2010)12. 

 

                                                                 
11 Totalen Marilles 2015: http://trektellen.nl/site/totals/1430/2015, Totalen Bezinkingsputten Tienen 2015: 

http://trektellen.nl/site/totals/85/2015, Totalen Ringstation "Molenbeekvallei" Korbeek-Lo 2015: 
http://trektellen.nl/site/totals/706/2015, Totalen Nodebais 2014: http://trektellen.nl/site/totals/737/2014. 
12 Vandeput M. (2010).  

http://www.natagora.be/brabantwallon
http://www.trektellen.nl/
http://trektellen.nl/site/totals/1430/2015
http://trektellen.nl/site/totals/85/2015
http://trektellen.nl/site/totals/706/2015
http://trektellen.nl/site/totals/737/2014
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Figuur 12-3 Voornaamste trekroutes (blauw) op macroniveau van seizoenstrek nabij het projectgebied (rode 

aanduiding)13. 

 

                                                                 
13 Vandeput M. (2011): Preferentiële trekbanen in voor- en najaarstrek op de bezinkingsputten van Tienen, 2006-2010. 
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Figuur 12-4 Visualisatie (DTM) van de valleien van de Grote Gete (west) en Kleine Gete (oost) met situering 

van de geplande windturbines en de op de risicoatlas aangeduide trekroute. 

 
In de studie van Vandeput14 wordt de voor- en najaarstrek voor diverse soortengroepen ook 
verder meer inzichtelijk gemaakt en gekwantificeerd aan de hand van de tellingen uitgevoerd op 
de trektelpost te Tienen. Figuur 12-3 en Figuur 12-5 illustreren hoe een aantal representatieve 
zangvogelsoorten zich tijdens de voorjaarstrek bewegen over de actieradius van de 
bezinkingsputten van Tienen. Hieruit blijkt dat een aantal soorten zich duidelijk over preferentiële 
trekbanen naar het noorden begeven. Met name zijn de centrale trekbanen B en C preferentieel 
voor ondermeer Gele kwikstaart, Boomleeuwerik en Graspieper. Soorten zoals Vink en 
Veldleeuwerik blijken zich dan weer veel diffuser voort te bewegen. 
 

                                                                 
14 Bron: Vandeput M., 2011. 
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Figuur 12-5 Bovenstaande kaart geeft bij benadering een inschatting van de actieradia waarbinnen de 
meerderheid van respectievelijk de kleinere zangvogels (rode cirkel) en de grotere vogels (oranje cirkel) 
geteld worden, met in blauw de situering van de trekas tussen de Kleine en Grote Gete. 

 
Tabel 12-3 Voorjaarstrek van zangvogels te Tienen met vermelding van het aandeel in de Belgische 
trekpopulatie en de gebruikte trekbanen (zie Figuur 12-6). 

Soort 
Aantal 

2006-2009 

% Totaal België 

2006-2009 
Route A Route B Route C Route D 

Boomleeuwerik 32 2% 25% 50% 25% 0% 

Veldleeuwerik 1091 10% 20% 30% 30% 20% 

Gele Kwikstaart 668 8% 10% 40% 40% 10% 

Graspieper 6796 1% 10% 40% 40% 10% 

Vink 5841 5% 20% 20% 20% 40% 

 
Deze trend wordt in het najaar ook vastgesteld, al is de preferentiële trekrichting naar het 
interfluvium dan nog wel prominenter zichtbaar. Dit wordt geïllustreerd in onderstaande tabel, 
Tabel 12-4.  
 
Tabel 12-4 Najaarstrek van zangvogels te Tienen met vermelding van het aandeel in de Belgische 
trekpopulatie en de gebruikte trekbanen (zie Figuur 12-6). 

Soort 
Aantal 

2006 - 2009 

% Totaal België 

2006 -2009 
Route A Route B Route C Route D 

Boomleeuwerik 1239 4% 10% 40% 40% 10% 

Veldleeuwerik 23497 3% 20% 30% 30% 20% 

Gele Kwikstaart 2707 10% 10% 30% 50% 10% 

Graspieper 15582 3% 20% 20% 40% 20% 

Vink 106618 4% 10% 20% 30% 40% 

 



Discipline Biodiversiteit 

 

 

 

Pagina 96 van 319 

 

 

 

 
 

  
Figuur 12-6 Trekbanen voor zangvogels nabij de trektelpost van Tienen (genummerd van W  O). 

 

Tabel 12-5 en Figuur 12-7 illustreren hoe een aantal grotere vogels zich tijdens de voorjaarstrek 

bewegen over de actieradius van de bezinkingsputten van Tienen. Hieruit blijkt dat een aantal 

soorten zich duidelijk over preferentiële trekbanen naar het noorden begeven. Met name zijn 

trekbanen B en C preferentieel voor ondermeer wouwen en kiekendieven. Opvallend is ook hoe 

deze soorten vanuit een bredere trekbaan over het interfluvium werkelijk de Getevallei kunnen 

‘induiken’ en daar de valleistructuur noordwaarts gebruiken om verder te trekken. Soorten zoals 

Houtduif en Kievit blijken zich diffuser naar het noorden voort te bewegen. 
 
Tabel 12-5 Voorjaarstrek van grotere vogels te Tienen met vermelding van het aandeel in de Belgische 
trekpopulatie en de gebruikte trekbanen (zie Figuur 12-7). 

Soort 
Aantal  

2006 - 2009 

% Totaal België  

2006 -2009 
Route A Route B Route C Route D 

Zwarte Wouw 31 12% 20% 30% 40% 10% 

Rode Wouw 22 11% 10% 30% 40% 10% 

Bruine Kiekendief 118 6% 10% 50% 30% 10% 

Blauwe Kiekendief 21 10% 20% 20% 40% 20% 

Kraanvogel 945 9% 5% 10% 35% 50% 

Kievit 3980 4% 30% 20% 20% 30% 

Goudplevier 593 6% 10% 20% 40% 30% 

Houtduif 17494 18% 25% 25% 25% 25% 
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Figuur 12-7 Trekbanen voor grotere vogels in het voorjaar nabij de trektelpost van Tienen (genummerd van 
W  O). 

 
Tijdens de najaarstrek (Tabel 12-6 en Figuur 12-8) krijgt men een nog genuanceerder beeld 
waarbij onder meer soorten zoals Rode wouw, Blauwe kiekendief, Kraanvogel en Goudplevier 
voor 90% in een baan oostelijk van de telpost voorbij trekt en het interfluvium ‘opgaat’. Houtduiven 
blijken in het najaar frequent te overnachten in de bossen net ten NO van de trektelpost. Deze 
vertrekken dikwijls ‘s morgens in lage fronten richting ZO. 
 
Tabel 12-6 Najaarstrek van grotere vogels te Tienen met vermelding van het aandeel in de Belgische 
trekpopulatie en de gebruikte trekbanen (zie Figuur 12-8). 

Soort 
Aantal  

2006 - 2009 

% Totaal België  

2006 -2009 
Route A Route B Route C Route D 

Zwarte Wouw 3 8% 0% 0% 67% 33% 

Rode Wouw 25 3% 10% 20% 30% 40% 

Bruine Kiekendief 133 3% 10% 50% 30% 10% 

Blauwe Kiekendief 23 2% 10% 20% 40% 30% 

Kraanvogel 374 5% 0% 10% 20% 70% 
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Soort 
Aantal  

2006 - 2009 

% Totaal België  

2006 -2009 
Route A Route B Route C Route D 

Kievit 13757 4% 20% 20% 20% 40% 

Goudplevier 136 1% 10% 10% 30% 50% 

Houtduif 276089 6% 15% 15% 20% 50% 

 

 
Figuur 12-8 Trekbanen voor grotere vogels in het najaar nabij de trektelpost van Tienen (genummerd van 
W  O). 

 

De omgeving van het projectgebied staat ook gekend als doortrek- en pleistergebied van de 

Morinelplevier. Deze bijzondere steltloper pleistert tijdens de trekperiode op de akkers in de buurt 

van de geplande turbines te Outgaarden (zie Figuur 12-10 en Figuur 12-11). 
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Figuur 12-9 Overzicht van waarnemingen van Morinelplevier van de laatste 13 jaar15, waarbij voornamelijk 

de aanwezigheid tijdens de maand augustus opvalt. 

 

 

                                                                 
15 Jaarlijks wordt deze soort gezien in zo’n 40 5x5 km-hokken (of zo’n 3% van de ca. 1300 hokken in België). 



Discipline Biodiversiteit 

 

 

 

Pagina 100 van 319 

 

 

 

 
 

 
Figuur 12-10 Waarnemingen van Morinelplevier in België voor de periode 2008-2018 volgens 

waarnemingen.be, met aanduiding van het projectgebied (rode ovaal). 

 
Figuur 12-11 Overzicht van waarnemingen van Morinelplevieren voor de periode 2008 -2018, ingezoomd 

op 1x1km-hokken16. 

 

 

 

 

                                                                 
16 Bron: Waarnemingen.be, een initiatief van Natuurpunt Studie vzw en de Stichting Natuurinformatie. 



Discipline Biodiversiteit 

 

 

 

Pagina 101 van 319 

 

 

 

 
 

Broedgebieden avifauna  

 

In het kader van het voorliggend project werden in het voorjaar van 2014 door Grontmij (nu 

Sweco) aanvullende tellingen uitgevoerd op microniveau om de aanwezigheid en dichtheid van 

bijzondere (akker)vogels ter hoogte van het projectgebied in beeld te brengen17 (zie Bijlage 4: 

Broedvogelinventarisatie 2014). Hierbij werd het gebied opgedeeld in 7 deelgebieden (zie Kaart 

12-6). Het telgebied was oorspronkelijk veel ruimer dan het huidige projectgebied gezien het 

initiële opzet het plaatsen van meer windturbines langs de E40 betrof. Een tabel met oude en 

nieuwe nummering van de deelgebieden is terug te vinden op pagina 2 van bijlage 4 

‘Broedvogelinventarisatie’. 

 

Voor een goed begrip van de verdere tekst is in onderstaande tabel aanvullend aangegeven met 

welke clustergebieden de onderzochte deelgebieden samenvallen.  

 

Tabel 12-7 Link onderzochte deelgebieden - turbineclusters. 

Deelgebieden Turbinecluster 

Deelgebied 1 - 

Deelgebied 2 Cluster A ten noorden van de E40 

Deelgebied 3 Cluster B ten noorden van de E40 

Deelgebied 4 Cluster B ten zuiden van de E40 

Deelgebied 5 - 

Deelgebied 6 Cluster C ten zuiden van de E40 

Deelgebied 7 - 

 

In deelgebied 1 en 5 worden thans geen turbines meer gepland, terwijl in deelgebied 4 en 6 thans 

minder turbines worden voorzien. Deze zone werd nog extra meegenomen in de tellingen om een 

correcte referentiesituatie te hebben, vergelijkingen te kunnen uitvoeren en cumulatieve effecten 

te kunnen berekenen. Ook de overige deelgebieden nemen we nog mee in de evaluatie om een 

goede afweging tussen de verschillende akkervogelgebieden van de regio te kunnen maken.  

Op basis van deze broedvogelmonitoring kunnen de volgende conclusies getrokken worden: 

 Binnen een straal van ongeveer 500 m rond de geplande windturbines (aan eenzelfde 
kant van de autosnelweg en alles samen18 goed voor zo’n 1500 ha of 15 km²) komen de 
in Tabel 12-8 vernoemde bijzondere broedvogels voor. Tussen haakjes staat het aantal 
koppels dat binnen en net buiten de 500m-perimeter, doch binnen de invloedsfeer19 van 
de geplande windturbines broeden. Zij gebruiken het studiegebied op microniveau 
eveneens als foerageergebied. De telling is gebaseerd op het initieel windturbineproject 
met inbegrip van de toen gekende bijkomende ontwikkelingen net ten zuiden van Tienen. 
Het thans gereduceerde project betreft 16 turbines waarbij enkel deelgebieden 3, 4 en 6 
nog aan bod komen, met in deelgebied 4 nog 2 ipv 4 turbines en in deelgebied 6 nog 5 
ipv 7 turbines. Naar evaluatie maakt dit vrijwel geen verschil uit vermits de voorkomende 
broedparen vrij gelijk verdeeld zijn over de getelde oppervlakte.  

 Hiernaast komen binnen het projectgebied ook meer abundante soorten zoals bv. 
Holenduif, Roodborst, Zanglijster, Vink, Koolmees, Pimpelmees en Winterkoning voor als 
broedvogel. 

 Uit de inventarisatie blijkt dat er rond Hoegaarden een grote soortenrijkdom aanwezig is. 

 Uit de berekening van de broeddichtheid blijkt dat het aantal koppels per ha in de regio 
rond Hoegaarden zeer hoog is. Indien de aanwezigheid van een typische akkervogel en 
risicosoort voor windturbines, nl. de Veldleeuwerik, nader wordt beschouwd, valt 
eveneens dit deelgebied (6)20 op en ook de omgeving van Kumtich. 

                                                                 
17 Er werden – volgens de richtlijnen van SOVON – vier inventarisatierondes uitgevoerd in het broedseizoen van 2014 en 
dit zowel in de ochtend-, als de avondschemering en gedurende de daguren.  
18 Het plangebied bestreek enkel de akkervogelgebieden en hier werd de plaatsing van zo’n 38 turbines onderzocht. 
19 Deze invloedsfeer kan ook betrekking hebben op de invloedsfeer van soorten die binnen de 500 m buffer broeden en 
bij eventuele verstoring door de plaatsing van de windturbines hiermee in conflict (kunnen) komen. 
20 Voor de impactanalyse van de discipline fauna & flora, wordt gebruik gemaakt van deelgebieden. Deze delen de clusters 
op in een noord- en zuidzijde van de E40 en staan weergegeven op Kaart 12-6. De onderzochte deelgebieden (idem voor 
vleermuizen) verschillen ook licht van de voorliggende turbinelocaties. 
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Tabel 12-8 Geschat minimumaantal21 broedkoppels binnen een straal van 500 m* voor het initieel project. 

Deelgebied 1 2 3 4 5 6 7 Totaal 

Huidige 
nummering 

- A Bnoord Bzuid - C -  

Soort / 
Oppervlakte 

216 ha 132 ha 259 ha 128 ha 188 ha 279 ha 310 ha 
1512 ha  
(15 km²) 

Boerenzwaluw 7 4 à 5 (3) 2 (7) (3) (1) 5 (10) 
18 à 19 

(35 à 36) 

Boomvalk 1?             1? 

Bosuil       1       1 

Buizerd 1 2 (3) 1 (2) 1 1 1 (2) (1) 7 (11) 

Geelgors 7 (10) 9 (11) 12 (14) 7 (9) 18 (22) 17 (20) 9 (10) 79 (96) 

Gele kwikstaart   2 10 (11) 4 3 (4) 13 (15) 5 (6) 37 (42) 

Grasmus 3 (4) 3 (4) 8 (9) 6 (7) 13 (18) 18 (21) 8 (10) 59 (73) 

Grauwe gors           2 (6)   2 (6) 

Grauwe 
vliegenvanger 

1             1 

Huismus 25 (35) 3   10 (16) (5) 5 (30) 5 (10) 48 (99) 

Huiszwaluw     (5) (2)     (5) (12) 

IJsvogel         1     1 

Kerkuil         (1)     (1) 

Kievit 6 6         1? 12 à 13 

Kneu 2 (3) 2 (3) 1 1 1 (2) 4 (6) 6 17 (22) 

Koekoek   (1)   1       1 (2) 

Kwartel   1? 1?     1?   max. 3 

Matkop             1 à 2 1 à 2 

Patrijs 1 1 1 à 2 1? 1 1 (2) 1 
6 à 8  

(7 à 9) 

Putter 1?             1? 

Ransuil           1 1 2 

Ringmus (2) (1)       5 (10)   5 (13) 

Roodborsttapuit           1   1 

Sperwer     (1) (1)       (2) 

Spotvogel   1 à 2 3 (4) 1 3 (4) 5 (6)   
13 à 14 

(16 à 17) 

Steenuil 3?             3? 

Torenvalk 2   1? 1   1 (2) 1 
5 à 6  

(6 à 7) 

Veldleeuwerik 6 (7) 4 13 (18) 3 
5 à 6 (7 

à 8) 
21 (27) 8 (9) 

60 à 61 
(75 à 76) 

Zomertortel     (1)         (1) 

Zwarte 
roodstaart 

3 (5) 1   1 (2)   (1)   5 (9) 

Totaal 
64 à 69 
(84 à 
89) 

38 à 41 
(45 à 
48) 

49 à 52 
(60 à 
73) 

39 à 40 
(57 à 
58) 

46 à 47 
(69 à 
70) 

95 à 96 
(151 à 
152) 

50 à 52 
(71 à 
73) 

381 à 397 
(547 à 
563) 

                                                                 
21 Aanduiding als zekere broedvogel hangt af van een minimum aantal waarnemingen binnen bepaalde data en met een 
minimum tussenafstand of van nestvondst, alarmerend, voedselvluchten, e.d. Voor sommige soorten kon in bepaalde 
deelgebieden niet het minimum aantal “geldige” waarnemingen worden verricht, dus het werkelijk aantal broedvogels kan 
soms iets hoger liggen. 
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Deelgebied 1 2 3 4 5 6 7 Totaal 

Huidige 
nummering 

- A Bnoord Bzuid - C -  

Soort / 
Oppervlakte 

216 ha 132 ha 259 ha 128 ha 188 ha 279 ha 310 ha 
1512 ha  
(15 km²) 

Ha/koppel 3,38 3,47 5,40 3,28 4,09 2,94 6,20 3,98 

Koppel/ha 0,30 0,29 0,19 0,30 0,24 0,34 0,16 0,25 

Koppel/ha 
Veldleeuwerik 

0,028 0,030 0,050 0,023 0,027 0,075 0,026 0,040 

* Rodelijstsoorten staan cursief en vet gedrukt is een EU Vogelrichtlijnsoort. 

 

Een aantal soorten komt enkel net buiten de perimeter voor. Dit zijn Sperwer, Kerkuil, Huiszwaluw 

en Zomertortel. Hiervan zijn de laatste 2 soorten eveneens opgenomen op de Vlaamse Rode 

lijst22. In 2015 kwam een andere zeldzame (Vogelrichtlijn-)soort nl. de Grauwe klauwier, nabij het 

projectgebied (te Hoksem) tot broeden (pers. med. H. Abts). 

 

Een “typische” soort voor dergelijke gebieden, met name de Graspieper, werd niet waargenomen. 

Op basis van informatie van plaatselijke ornithologen, bestaat de kans dat deze soort ook in heel 

Waals-Brabant niet meer als broedvogel voorkomt. Ook elders in Vlaanderen is deze soort zeer 

sterk afgenomen als broedvogel de voorbije decennia.  
 

Tabel 12-9 Overzicht rodelijststatus23 van de waargenomen broedvogels. 

Nederlandse naam Soortnaam Rode Lijst Vlaanderen 

Boerenzwaluw  Hirundo rustica Achteruitgaand 

Geelgors  Emberiza citrinella  Bedreigd 

Gele Kwikstaart  Motacilla flava Achteruitgaand 

Grauwe Gors  Miliaria calandra  Bedreigd 

Huismus  Passer domesticus Achteruitgaand 

Huiszwaluw  Delichon urbica  Kwetsbaar 

Kneu  Carduelis cannabina Achteruitgaand 

Koekoek  Cuculus canorus Achteruitgaand 

Kwartel  Coturnix coturnix Onvoldoende gekend 

Matkop  Parus montanus  Kwetsbaar 

Patrijs  Perdix perdix  Kwetsbaar 

Ringmus  Passer montanus Achteruitgaand 

Veldleeuwerik  Alauda arvensis  Kwetsbaar 

Zomertortel  Streptopelia turtur  Bedreigd 

 

Tabel 12-10 Matrixtabel bepaling rodelijststatus. 

                                                                 
22 Devos et al., 2004. 
23 De rode lijsten zijn opgesteld op basis van de zeldzaamheid van de soort en de trend (achteruitgaand, e.d.). Deze 
criteria worden in een matrixtabel (Tabel 12-10) uitgezet en naargelang het vakje waarin een soort valt, krijgt de soort het 
label zeldzaam, kwetsbaar, bedreigd, met uitsterven bedreigd. Hieraan wordt de categorie "uitgestorven in Vlaanderen” 
toegevoegd. Deze omvat soorten die zich vroeger in Vlaanderen regelmatig voortplanten, maar die recent niet meer 
werden aangetroffen. De categorie 'achteruitgaand' duidt op soorten die momenteel nog niet bedreigd zijn, maar het risico 
lopen om op korte termijn in de rode lijstcategorie 'kwetsbaar' terecht te komen. Enkele soorten zijn “onvoldoende gekend” 
aangezien er te weinig gegevens van zijn of dat de soort zich op de rand van het verspreidingsgebied bevindt. 
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Een aantal soorten kon niet als broedvogel worden genoteerd, maar werd wel in het projectgebied 

waargenomen. Het gaat hierbij ondermeer om Bruine, Blauwe en Grauwe kiekendief, alsook om 

Zwarte wouw en Tapuit. Dit wijst op de waarde van de ruime omgeving als (potentieel) broed-, 

pleister-, trek- en/of foerageergebied voor een groot aantal bijzondere soorten. 

 

Om een vergelijking te kunnen maken met de rest van Vlaanderen werden de broeddichtheden 

vergeleken met het Vlaamse gemiddelde zoals vermeld in de Broedvogelatlas (Vermeersch et 

al., 2004), zie Tabel 12-11. Daarbij dient rekening gehouden te worden met de dalende trend van 

vele soorten (zie hoger). Voor Geelgors, Kneu, Spotvogel en Torenvalk liggen de dichtheden in 

het studiegebied aanzienlijk hoger dan het Vlaamse gemiddelde. Sommige soorten zoals Bosuil, 

IJsvogel en Sperwer zijn geen typische akkervogels en dit verklaart dan ook de lage aantallen. 

 

Tabel 12-11 Relatieve broedvogeldichtheid in projectgebied versus op Vlaamse schaal24. 

Soort 
Totaal aantal  

op 1512 ha (15 km²) 
Aantal ha/koppel 

Aantal ha/koppel  
(volgens Vlaamse 
broedvogelatlas) 

Boerenzwaluw 18 à 19 (35 à 36) 84,00 71,43 

Boomvalk 1? 1512,00  

Bosuil 1 1512,00 250 

Buizerd 7 (11) 216,00 250 

Geelgors 79 (96) 19,14 125 

Gele kwikstaart 37 (42) 40,86  

Grasmus 59 (73) 25,63  

Grauwe gors 2 (6) 756,00  

Grauwe vliegenvanger 1 1512,00 625 

Huismus 48 (99) 31,50  

Huiszwaluw (12) >1500 116,64 

IJsvogel 1 1512,00 1250 

Kerkuil (1) >1500 1250 

Kievit 12 à 13 126,00 50 

Kneu 17 (22) 88,94 125 

Koekoek 1 (2) 1512,00  

Kwartel max. 3 504,00 2450 

Matkop 1 à 2 1512,00 307 

Patrijs 6 à 8 (7 à 9) 252,00 250 

Putter 1? 1512,00 625 

Ransuil 2 756,00 416,67 

Ringmus 5 (13) 302,40  

Roodborsttapuit 1 1512,00 560 

Sperwer (2) >1500 833,33 

Spotvogel 13 à 14 (16 à 17) 116,31 150 

Steenuil 3? 504,00 250 

                                                                 
24 Legende: Rood = dichtheid in plangebied ligt lager dan het Vlaamse gemiddelde, geel = dichtheid in plangebied is 

vergelijkbaar met het Vlaamse gemiddelde, groen = dichtheid in plangebied ligt hoger dan het Vlaamse gemiddelde, 
blanco = geen gegevens gekend. 
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Soort 
Totaal aantal  

op 1512 ha (15 km²) 
Aantal ha/koppel 

Aantal ha/koppel  
(volgens Vlaamse 
broedvogelatlas) 

Torenvalk 5 à 6 (6 à 7) 302,40 500 

Veldleeuwerik 60 à 61 (75 à 76) 25,20 135 

Zomertortel (1) >1500 337 

Zwarte roodstaart 5 (9) 302,40  

Totaal 381 à 397 (547 à 563)   

ha/koppel 3,98   

 

  
Veldleeuwerik     Kievit 
 
 

  
Graspieper     Zomertortel 
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Patrijs      Ringmus 
 

  
Geelgors     Grauwe gors 

 
Figuur 12-12 Trend van enkele akkervogels op Europese schaal (illustratief). Het gaat hierbij om de 

Veldleeuwerik, Kievit, Graspieper, Zomertortel, Patrijs, Ringmus, Geelgors en Grauwe gors. De 

rodelijststatus van deze soorten is op Europese schaal respectievelijk “declining”, “threatened”, “threatened”, 

“near threatened”, “declining”, “threatened”, “declining” en “secure” 25. 

                                                                 
25 Bron: Report from the commission to the council and the European parliament. The State of Nature in the European 
Union Report on the status of and trends for habitat types and species covered by the Birds and Habitats Directives for 
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Zoals ook blijkt uit bovenstaande tabellen en grafieken, kan op basis van de uitgevoerde 

broedvogelmonitoring gesteld worden dat het studiegebied heel wat bijzondere soorten herbergt.  

Op Vlaamse schaal is daarbij de Grauwe gors opmerkelijk, aangezien deze nagenoeg enkel nog 

in deze regio voorkomt (zie Figuur 12-13). Deze soort is echter sterk achteruit gegaan en dit zowel 

in Vlaanderen als in Wallonië (Figuur 12-14). In 2008 werden nog slechts 275 paren geschat in 

heel Vlaanderen t.o.v. 650-750 in 2000-2002 (Figuur 12-13)26. Deze neergaande tendens heeft 

zich de jaren daarna nog verder sterk doorgezet en thans wordt zelfs gevreesd dat de soort zo 

goed als uit de regio verdwenen is.  

 

 
Figuur 12-13 Broeddichtheden van Grauwe gors in Vlaanderen anno 2002. 

 

 

                                                                 
the 2007-2012 period as required under Article 17 of the Habitats Directive and Article 12 of the Birds Directive, 
http://bd.eionet.europa.eu/article12/progress?period=1&conclusion=bs. 
26 Vermeersch & Anselin, 2009. 
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Figuur 12-14 Terugval van Grauwe gors als broedvogel in zowel Vlaanderen (boven) als Wallonië 

(onder)27 tijdens de periode 1960-2009. 

 
Vleermuizen 

 

Tijdens het vliegseizoen van 2014 werd een gerichte chiropterische analyse uitgevoerd (zie 

Bijlage 5: Vleermuizeninventarisatie 2014). Ook hier werd geteld in zeven deelgebieden, naar 

analogie met de vogeltellingen (zie Kaart 12-6 en Tabel 12-7). Uit deze tellingen kunnen de 

volgende conclusies getrokken worden: 

 In het open en grootschalig landbouwgebied aan beide zijden van de E40 waar de 
windturbines gepland worden, blijkt er toch redelijk wat vleermuizenactiviteit te zijn en 
komt een rijk gamma aan soorten voor.  

 De kleinere bossen, houtkanten en holle wegen die in het gebied aanwezig zijn, zijn 
aantrekkelijke elementen voor vleermuizen.  

 De aanwezigheid van natuurrijke zones in de verschillende valleigebieden en talrijke 
oudere bosjes en boscomplexen in de (ruime) omgeving van het onderzoeksgebied zijn 
een belangrijk element in de chiropterologische waarde van het onderzoeksgebied. 
Tevens is in grote delen van het onderzoeksgebied weinig lichtvervuiling (recent ook 
langs grote delen van de snelweg) wat gunstig is voor o.a. soorten van de myotis-groep. 

 Echte trek van vleermuizen is moeilijk vast te stellen; maar aangezien er in het najaar 
kleinere pieken van opnames van Ruige dwergvleermuis werden vastgesteld en soorten 
zoals Watervleermuis en Franjestaart buiten hun normaal leefgebied werden 
waargenomen, wijst dit er op dat er trekbewegingen zijn (vermoedelijk deels langs de 
houtkanten van de E40). 

 Algemeen blijkt dat het noordwestelijk deel van het studiegebied vleermuizenrijker is dan 
het meer open oostelijk deel. Dat de ruimere omgeving van het westelijk deel bosrijker 
is, is hiervoor deels een verklaring.  

 
12.4.2 Het geïntegreerd ontwikkelingsscenario 

 

Een aantal ontwikkelingen (cfr. geïntegreerd ontwikkelingsscenario) binnen het voorliggend 

studiegebied hebben mogelijk een invloed op de aanwezige fauna en de biotopen. Deze 

verschillen kunnen (lokaal) een invloed hebben op de effectenbeschrijving en –beoordeling.  

 
12.4.2.1 Turbines Greensky 

 

Voor vleermuizen wijzigt de effectbespreking niet.  

                                                                 
27 Bron: Vermeersch et al., 2004 voor Vlaamse gegevens. Waalse data: Paquet et al., 2010.  
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Voor broedvogels (ruimtebeslag) en trekvogels (barrièrewerking) kan gesteld worden dat de 

besproken effecten, vooral met betrekking tot barrièrewerking, ten gevolge van het project sterker 

zullen doorwegen 

 
12.4.2.2 Soortenbeschermingsprogramma Grauwe kiekendief28 

 

Het soortbeschermingsprogramma voor de Vogelrichtlijnsoort Grauwe kiekendief (goedgekeurd 

eind 201529) is van toepassing op het volledige Vlaamse grondgebied waar realistische potenties 

voor de soort aanwezig zijn (zoals in of nabij het voorliggend projectgebied30, zie Figuur 12-15). 

In het soortenbeschermingsplan werden 6 kernzones geselecteerd waar de soort het meest kans 

maakt tot broeden. Hiervan liggen er 4 buiten SBZ-gebied waarvan het landbouwgebied van 

Hoegaarden en omgeving (7.750 ha, zie Figuur 12-16). Hier zal gestreefd worden naar 4 à 6 

broedkoppels. Het spreekt vanzelf dat het leefgebied van deze soort niet stopt bij de taalgrens. 

Op Waals grondgebied is het (potentieel) leefgebied zo mogelijk nog uitgestrekter en belangrijker. 

Hier is geen soortenbeschermingsplan van kracht maar wordt bij de inplanting van windturbines 

wel rekening gehouden met deze soort.  

 

Het bereiken van voldoende hoge aantallen om een regionale goede staat van instandhouding te 

realiseren (G-IHD = 15 koppels), zal in Vlaanderen bijgevolg de nodige inspanningen vergen, 

binnen, maar vooral buiten Natura 2000-gebied. De Grauwe kiekendief is een zeer 

ruimtebehoevende soort, waardoor maatregelen op grote schaal dienen te gebeuren. 

 
De Grauwe kiekendief wordt gezien als een paraplusoort voor soorten van akkerlandschappen. 
Het gaat hier voornamelijk om akkervogels van open landschappen zoals Veldleeuwerik, Gele 
kwikstaart of Grauwe gors. Alsook voor andere roofvogelsoorten zoals Blauwe kiekendief, Velduil, 
Torenvalk en (in mindere mate) Bruine kiekendief. Daarnaast gebruikt de Hamster eenzelfde 
biotoop. Ook voor deze soort werd eind 2015 een soortenbeschermingsplan goedgekeurd. De 
functie van Grauwe kiekendief als paraplusoort voor tal van soorten van akkergemeenschappen 
betekent dat het niet enkel de Grauwe kiekendief is die van dit soortbeschermingsprogramma 
kan profiteren; maar tal van andere soorten, wat een duidelijke meerwaarde betekent in functie 
van de geleverde inspanningen.   

 

 
Figuur 12-15 Broedgevallen volgens de recentste broedvogelatlas van 2004 (geel = mogelijk broedgeval, 

oranje = waarschijnlijk, rood = zeker). Rode cirkel = projectgebied. Voor 2017 zijn geen broedgevallen 

gekend.  

 

Naast enkele acties in SBZ-gebieden wordt het grootste deel van de doelen buiten SBZ gelegd 

en worden nog vier bijkomende zones afgebakend: 

                                                                 
28 Vandegehuchte et al., ANB 2015. 
29 https://www.natuurenbos.be/SBPgrauwekiekendief 
30 Volgens een recente publicatie (Hernández-Pliego et al., 2015) zou de impact van de bouw van windturbines op 
broeddichtheid of aanvaringsslachtoffers van Grauwe kiekendief te verwaarlozen zijn. 
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 De Moeren en omgeving (Veurne tot Nieuwpoort)  
Afgebakende oppervlakte ca 7.600 ha  
Inschatting populatie: 2 à 3 broedparen  
Relatie leggen met potenties Franse Moeren  

 Landbouwgebied ruime omgeving Hoegaarden (Opvelp, Outgaarden, Ezemaal)  
Afgebakende oppervlakte ca. 7750 ha  
Populatie: 4 à 6 broedparen (grensoverschrijdend)  
Gewestgrensoverschrijdende populatie trachten uit te bouwen  

 Akkerplateaus omgeving Gingelom   
Afgebakende oppervlakte ca. 7050 ha  
Populatie: 1 à 3 broedparen  

 Akkerplateaus Heers-Riemst   
Afgebakende oppervlakte: ca. 7450 ha   
Populatie 5 à 6 broedparen (grensoverschrijdend)  
Gewestgrensoverschrijdende populatie trachten uit te bouwen 

 

 

 
Figuur 12-16 Soortenbeschermingsplan: Situering kernzones op Vlaamse schaal (Rode aanduiding = 

projectgebied). 

 

Binnen deze kerngebieden (Figuur 12-17) werden bijkomend prioritaire maatregelenzones voor 

de Grauwe kiekendief afgebakend. Deze prioritaire maatregelenzones zijn zones waarbinnen 

specifieke maatregelen het meest effectief voor de soort (kunnen) zijn. Deze zones zijn door 

experts aangeduid vanwege hun openheid, het aandeel aanwezige, ecologische structuren en 

het hoge aantal foeragerende en/of broedende Grauwe (en Blauwe (zie Figuur 12-17) of Bruine) 

kiekendieven. Deze zones verdienen extra aandacht en dienen prioritair bekeken te worden voor 

de uitvoering van het grootste aandeel structureel verankerde ecologische maatregelen zoals 

wintergraanakkers en jaagakkers voor de Grauwe kiekendief. 

 

De ontwikkeling van een duurzame populatie Grauwe kiekendief in Vlaanderen kan enkel worden 

bereikt door het gecombineerd uitvoeren van verschillende typen maatregelen. Voor de 

(her)kolonisatie van de Grauwe (en Blauwe/Bruine) kiekendief in Vlaanderen zijn volgende 

aspecten essentieel:  
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 Open (landbouw-/heide-) gebieden zonder al te veel bomen of andere hoog opgaande 
elementen die de openheid van het landschap beperken.  

 Een hoge dichtheid muizen is noodzakelijk; een voldoende dicht netwerk van vaste en 
kruidenrijke graslandstructuren (percelen, stroken, bermen, dijken, …) kan hiertoe 
zorgen.  

 Een hoog aanbod aan akkervogels is nodig als extra prooien, vooral in muizenarme jaren. 
Hiervoor is het creëren van gunstige biotopen voor meerdere soorten akkervogels van 
open landschappen noodzakelijk.  

 De prooien dienen goed bereikbaar te zijn. Gefaseerde maaibeurten kunnen ervoor 
zorgen dat prooien kunnen worden gevangen (is een probleem in de huidige, dichte 
landbouwvegetaties). Gericht maaien met stroken met afwisselende korte en langere 
vegetatie zijn hiervoor ideaal.  

 Actieve nestbescherming in landbouwgebied is noodzakelijk om de nesten te vrijwaren 
van uitmaaien (en predatie). 

 

 
Figuur 12-17 Kernzone Grauwe kiekendief en prioritaire maatregelenzone landbouwgebied ruime omgeving 

Hoegaarden (Opvelp-Outgaarden-Ezemaal). Rode aanduiding = projectgebied. 

 

Zoals hiervoor aangehaald, profiteren ook andere soorten van deze maatregelen. Alhoewel het 

broedgedrag van Blauwe kiekendief anders is dan dit van Grauwe kiekendief frequenteren ze 

dezelfde jaaggebieden. Dit is duidelijk te zien op onderstaande figuur, gereconstrueerd op basis 

van vele waarnemingen van een koppel jagende vogels dat in 2011 in het gebied tot broeden 

kwam.  
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Figuur 12-18 Jachtterritorium recentste broedgeval Blauwe Kiekendief nabij projectgebied (rode 

aanduiding)31. 

 
12.5 Beschrijving van de milieueffecten 

 
12.5.1 Milieueffecten ten opzichte van de huidige situatie 

 
12.5.1.1 Aanlegfase 

 
Ecotoop- en habitatverlies  

 

De turbines worden maximaal buiten beschermde landschapselementen (bv. holle wegen) of 

kwetsbare ecotopen gepland en zullen geen biologisch waardevolle habitats schenden 

(permanente of tijdelijke inname, door bv. sokkel, kraan-/werkvlak, e.d.). Bij de aanvoer van de 

onderdelen of de bouw van de turbines (tijdelijke inname) dient er eveneens voor gezorgd te 

worden dat er geen schade wordt berokkend aan kwetsbare of onvervangbare ecotopen of KLE’s 

(zoals holle wegen en ecotopen aangeduid op Kaart 12-3 en Kaart 12-4). Eventuele snoeiwerken 

dienen buiten het broedseizoen plaats te vinden en uitgevoerd te worden door een deskundige 

boomverzorger (bv. European tree technician of treeworker). 

 
Barrièrewerking – aanvaringsaspect 

 

Vogels 

 

Broedvogels 

Op het vlak van barrièrewerking en aanvaring is er tijdens de aanlegfase hoogstens een beperkt 

negatief effect te verwachten.  

 

 

 

 

                                                                 
31 Bron: Feys, 2011. 



Discipline Biodiversiteit 

 

 

 

Pagina 113 van 319 

 

 

 

 
 

Trekvogels 

Tijdens de maanden augustus, september en oktober wanneer de doortrek plaatsvindt, kan door 

de bouw van de turbines in cluster C (Outgaarden) een barrière-effect optreden. Dit zal echter 

hoogstens beperkt zijn gezien de vlieghoogte en beperkt ruimtebeslag.  

 

Vleermuizen 

Aangezien er geen of slechts zeer beperkt bomen(rijen) of houtkanten gerooid zullen worden en 

er ’s nachts niet gewerkt wordt, zullen de vleermuizen ook geen invloed ondervinden van 

veranderd landschapsgebruik tijdens de aanlegfase. 

 
Verstoring 

 

Vogels  

 

Broedvogels 

De kans is reëel dat broedvogels gestoord zullen worden tijdens de aanlegfase van de turbines. 

Als invloedssfeer wordt daarvoor een afstand van zo’n 500 m aangenomen. 

Het specifieke effect hangt af van de soort in kwestie en van de aard of duur van de verstoring, 

doch er kan gesteld worden dat de soorten uit Tabel 12-8 hiervan een negatief effect kunnen 

ondervinden indien de werken tijdens het broedseizoen (maart-juni) plaatsvinden. De werken 

dienen vóór het broedseizoen aangevangen te worden zodat het bouwterrein verstoord wordt 

waardoor vogels er niet gaan broeden. Vermits de werken niet continue verlopen, zullen op het 

bouwterrein enkele vogelverschrikkers geplaatst worden.   

 

Trekvogels 

Verstoring van de bouw van de turbines op trekvogels zal sowieso slechts tijdelijk van aard zijn. 

Gelet op het belang van de omgeving tijdens de trekperiode, zijn evenwel maatregelen 

aangewezen om de impact te minimaliseren. Dit is vooral het geval bij cluster C i.f.v. de doortrek 

van Morinelplevier (tweede helft augustus). 
 

Vleermuizen 

 

De werken gebeuren uitsluitend tijdens de daguren zodat verstoring niet van toepassing is. Ook 

de aanvoerwegen voor materieel moeten zo voorzien worden dat geen of zo beperkt mogelijk 

bomen of struweel moeten gekapt of gesnoeid worden. Ook hierdoor zal geen verstoring 

optreden. Zo toch snoeiwerken of kappingen nodig zijn, dienen deze te gebeuren tijdens de 

wintermaanden en moet in gelijkwaardige vervanging voorzien worden na de werken. Bij WT N04 

zullen vermoedelijk enkele bomen gekapt moeten worden naast de parking aan de snelweg om 

zo aansluiting op de autoweg te vinden. Het gaat om aanplant van berk en robinia. Mogelijk moet 

er bij enkele turbines een solitaire boom gesnoeid worden. Alle gekapte bomen zullen herplant of 

gecompenseerd worden. Gezien dit kleine ingrepen betreffen,wordt hierdoor geen negatief effect 

verwacht.  

 
Verdroging 

 

Verdroging is een verzamelterm voor de effecten die het gevolg zijn van menselijke verstoringen 

van de watercyclus, het waterlopenstelsel en de waterhuishouding van de bodem. De uitwerking 

van deze effectengroep steunt in belangrijke mate op de discipline water. Bij de discipline 

grondwater wordt de invloedssfeer van eventuele bemaling bepaald. Ter hoogte van clusters A, 

B en de meeste turbines van cluster C is vermoedelijk geen bemaling nodig. Voor turbine WT 

Z07 kan dit evenwel niet uitgesloten worden. De kans is reëel dat dit een overschatting is. De 

inschatting van de noodzaak tot bemaling is immers gebaseerd op de grootste stijghoogte ter 

hoogte van de grondwatermeetpunten, waarbij in recente jaren de maximale grondwaterstand 

heel wat lager lag. De kans is dus reëel dat ook hier geen bemaling vereist is. De invloedssfeer 

van de mogelijke bemaling werd ingeschat aan de hand van de empirische formule van Sichardt. 

Bij een grondwaterpeilverlaging van 1 m in leembodem is er een invloedstraal van 3 m. Bij een 

verlaging van 4,5 m als worst case bedraagt de invloedstraal 13,5 m. Dit kan nog steeds als zeer 

beperkt beschouwd worden. 
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Bij de discipline biodiversiteit is het hoofdzakelijk van belang na te gaan of er 

verdrogingsgevoelige ecotopen komen te liggen binnen deze invloedssfeer. Gezien deze 

beperkte omvang en de ligging ter hoogte van agrarisch gebied waarbij geen 

(grond)waterafhankelijke vegetaties in de directe omgeving liggen, wordt de effectgroep 

verdroging ten gevolge van het voorliggend project voor het aspect biodiversiteit als te 

verwaarlozen ingeschat. 

 
12.5.1.2 Exploitatiefase 

 
Ecotoop- en habitatverlies  

 

Er zullen ten opzichte van de aanlegfase geen bijkomende ecotopen worden ingenomen en hierbij 

valt dan ook geen effect te verwachten tijdens deze fase. 

 
Barrièrewerking – aanvaringsaspect  

 

Vogels 

 

Broedvogels 

Ondanks het relatief natuurarme landbouwlandschap en de intensieve grondbewerkingen, is het 

aantal (bijzondere) broedvogels – met 13 à 14 Rodelijstsoorten binnen een telgebied van 1.500 

ha – vrij hoog (zie Tabel 12-8 en Tabel 12-9) en wordt de waarde en aanduiding van het gebied 

als akkervogelgebied bevestigd.  

 

Voornamelijk cluster C, deelgebied 6 uit de telcampagne van 2014, (Kaart 12-6) scoort hoog wat 

betreft het aantal koppels per ha in vergelijking met het gemiddelde (Tabel 12-11) en dit is het 

enige deelgebied waar de zeldzame Grauwe gors werd aangetroffen. Ook deelgebieden 1, 2 en 

4 (zuidelijk deel cluster B) scoren beter dan het gemiddelde. Deelgebieden 3 (noordelijk deel 

cluster B) en 7 scoren lager dan het gemiddelde, terwijl deelgebied 5 ongeveer gelijk is met het 

gemiddelde.  

 

Met betrekking tot broedvogels lopen bij de doelsoorten voornamelijk Veldleeuwerik en Kievit, 

omwille van hun hoge baltsvluchten, een potentieel risico voor aanvaringen met windturbines. 

Ook roofvogels en zwaluwen lopen omwille van hun vlieggedrag reëel gevaar om in aanraking te 

komen met de wieken.  

Voor Veldleeuwerik scoort cluster C (deelgebied 6) veruit beter dan het gemiddelde wat het aantal 

koppels per ha betreft (zie Tabel 12-8). In tegenstelling tot het aantal koppels van alle 

geïnventariseerde soorten samen, scoort ook deelgebied 3 (cluster B) voor Veldleeuwerik beter 

dan het gemiddelde wat betreft het aantal koppels per ha. Alle andere deelgebieden scoren lager. 

Kievit komt slechts nog beperkt voor in het projectgebied. Enkel in deelgebieden 1 en 2 (cluster 

A) werden met zekerheid broedende Kieviten vastgesteld.  

 

Daarbij komt dat in de omgeving van Hoegaarden een (potentieel) broedgebied is gesitueerd voor 

Grauwe (en Blauwe) kiekendief. Tijdens de eigen broedvogelinventarisatie van 2014 werd 

daarnaast in deelgebied 3 (cluster B) een Blauwe kiekendief in geschikt broedbiotoop 

waargenomen. Bruine kiekendief werd eveneens meermaals waargenomen, doch kon niet 

broedend worden vastgesteld en broedt vermoedelijk in de wijde omgeving, mogelijk richting 

bekkens suikerfabriek Tienen ten noorden het projectgebied. Kiekendieven zijn vooral tijdens de 

baltsperiode en het uitvliegen van de jongen gevoelig voor aanvaring met turbines.  

 

Op basis van bovenstaande bespreking kan ingeschat worden dat er voornamelijk ter hoogte van 

cluster Bnoord en C (deelgebied 3 en 6) (zie Kaart 12-6) een aanzienlijk risico bestaat voor 

aanvaringsslachtoffers bij risicobroedvogels, in dit geval vooral Veldleeuwerik. Ook in 

cluster A is er een mogelijk risico voor Kievit.  

 

Trekvogels 
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Op basis van de beschikbare informatie, o.m. studie Vandeput (2011) en de aanduiding op de 

Risico-atlas, kan geoordeeld worden dat er aanzienlijke trekbewegingen gesitueerd zijn ter 

hoogte van het projectgebied. Gelet op de landschapskenmerken en aan de hand van 

trektelgegevens vindt de voornaamste trek plaats via de vallei van de Grote en Kleine Gete. De 

vallei van de Kleine Gete ligt meer oostwaarts de geplande turbines. Aangezien de 

turbineopstelling haaks op de trekroute staat, kan een risico op aanvaring vanwege 

barrièrewerking optreden.  

 

Om de impact van de geplande windturbines te kunnen becijferen, werd een berekening gemaakt 

van de potentiële aanvaringsslachtoffers bij de vogels die de seizoenstrekroute ter hoogte van 

Tienen volgen (cluster C of deelgebied 6, zie Kaart 12-6). Zie hiervoor Tabel 12-13. Voor de 

berekening van de aanvaringsslachtoffers (op jaarbasis) werd gebruik gemaakt van 

cijfermateriaal van plaatselijke ornithologen (zie Bijlage 3: Jaartotalen trektelposten in de 

omgeving van het projectgebied) en dit volgens de richtlijnen van het INBO.  

De berekening verloopt in twee stappen: 

 het aantal vogels dat door het rotorvlak vliegt (stap 1) en 

 de kans dat deze vogels effectief geraakt worden door de wieken (stap 2). 

 

Zoals reeds aangehaald bij de bespreking van de referentiesituatie is de trekstrategie van vogels 

soortgebonden. Ter hoogte van voorliggend project kunnen we de seizoenstrek als volgt opdelen 

(ruim beschouwd):  

 zangvogels  

 eenden & ganzen  

 lijsters & leeuweriken  

 steltlopers  

 duiven & kraaiachtigen  

 kleine roofvogels  

 grote roofvogels  

 meeuwen  

 aalscholvers & reigerachtigen  

 

Voor deze verschillende groepen werden het aantal aanvaringsslachtoffers berekend (zie Tabel 

12-13). Daar er voor deze groepen geen specifieke significantieniveaus voorhanden zijn, 

hanteren we hier de volgende algemene significantieniveaus (Everaert & Peymen, 201332)33: 

 verwaarloosbaar: 0 tot 1 % bijkomende sterfte per jaar 

 matig negatief: 1 tot 5 % bijkomende sterfte per jaar 

 significant negatief: > 5 % bijkomende sterfte per jaar 

 

Deze berekening geeft aan dat op jaarbasis zo’n 61 slachtoffers te verwachten zijn bij de 

windturbines van cluster C en indien er meer vogels zouden passeren en/of slechtere 

weersomstandigheden zouden gelden, kan dit oplopen tot ongeveer 153 slachtoffers (worst 

case).  

 

In Tabel 12-13 staat de impact van deze cluster van het windturbinepark op de lokale populatie, 

opgesplitst per soortengroep. Het windturbinepark kan voor 0,014 tot 0,035% extra sterfte 

bovenop de natuurlijke sterfte zorgen, afhankelijk van de soortengroep. Doorgaans wordt een 

cijfer van minder dan 1% als aanvaardbaar beschouwd (afhankelijk van de gunstige staat van 

instandhouding van de soort in kwestie). 

Er kan hieruit dan ook besloten worden dat het effect op de avifauna die gebruik maakt van deze 

trekroute door aanvaring verwaarloosbaar is en binnen de Europese normen ligt. 

 

                                                                 
32 Zoals vermeld op p. 22 van het INBO rapport van Everaert & Peymen (2013) wordt een onderscheid gemaakt in de 
beoordeling van 'matig negatief' t.o.v. 'sterk (significant) negatief' mede op basis van verschil tussen de berekening in 
gemiddeld en worst-case scenario. Een overschrijding van een significantie-drempelwaarde in enkel het worst-case 
scenario, komt bijgevolg uit op 'matig negatief'. 
33 De terminologie van de effectbeoordeling wijkt hiermee af van de in het algemene richtlijnenboek opgenomen 
terminologie voor de effectbeoordeling. 
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Naast het aanvaringsrisico speelt ook het barrière-effect een belangrijke rol. Barrières zorgen er 

voor dat de vogels dienen uit te wijken en van trekrichting moeten veranderen. Sommige soorten 

vertonen een groot uitwijkgedrag, andere niet. Vooral bij grotere windparken met veel turbines 

waarbij over een grote breedte de trekroute wordt verstoord, levert dit voor de meeste soorten 

problemen op en verhoogt sterk het aanvaringsrisico. De op de risicoatlas aangeduide 

seizoenstrekroute heeft ter hoogte van het windturbineproject een breedte van 5,65 km. De 

barrière die wordt gevormd door de geplande turbines bedraagt ca. 1,7 km of ca. 30% (<1/3) 

inname van de trekcorridor. Dit vormt een matig negatief effect volgens de terminologie van 

bovenstaand beoordelingskader.  

 

Bijlage I-soorten Vogelrichtlijn 

Bij de soorten die geteld werden op de trektelpost van Tienen (zie Bijlage 3: Jaartotalen 

trektelposten in de omgeving van het projectgebied) zijn ook veel soorten die zijn opgenomen in 

Bijlage I van de EU Vogelrichtlijn of een ongunstige staat van instandhouding hebben (zie Tabel 

12-12). De cijfers uit Tabel 12-13 dienen dus met de nodige voorzichtigheid benaderd te worden. 

Zo is ongeveer 0,6% van alle vogels die de laatste jaren werden geteld opgenomen in Bijlage I 

van de Vogelrichtlijn of kan beschouwd worden als een zeldzame soort (met ongunstige actuele 

populatiestatus34). Als dit in rekening gebracht wordt bij de cijfers van Tabel 12-13, geeft dit op 

jaarbasis 0,010 (gemiddeld) tot 0,066 (worst case) potentiële aanvaringsslachtoffers uit deze 

“kwetsbare” groep. 

 

Tabel 12-12: Overzicht van de tijdens de trek waargenomen soorten met gunstige en ongunstige actuele 

populatiestatus van Vlaamse broedvogels anno 2008 (in cursief: soort als broedvogel in Vlaanderen 

uitgestorven). 

Status gunstig Status ongunstig 

Blauwborst Grauwe Klauwier 

Bruine Kiekendief Roerdomp 

Wespendief  Woudaap 

Kluut  Grauwe kiekendief 

Visdief Blauwe Kiekendief  

Zwartkopmeeuw Ooievaar 

Kleine Zilverreiger Kwak 

Slechtvalk Lepelaar 

Steltkluut Duinpieper 

 Zwarte Stern 

 Ortolaan 

 

Eveneens dient de effectieve telmethode en het soortspecifiek gebruik van de trekcorridor in 

rekening gebracht te worden (zie eerder onder §12.4.1.2 “Vogelwaarnemingen pleisteraars en 

trekvogels”). Hieruit kan geconcludeerd worden dat een belangrijk deel bijzondere soorten van 

deze migratieroute gebruik maakt en dus het belang van deze trekas groter is dan enkel uit de 

berekening kan besloten worden. Het INBO raadt aan om voor seizoenstrek de soorten waarvan 

de doortrekkende aantallen 2% halen van het totaal dat door Vlaanderen trekt afzonderlijk te 

beschouwen naar aanvaringskans toe. Indien het voorzichtigheidsprincipe wordt gehanteerd, 

dient geconcludeerd te worden dat er jaarlijks minstens 1 slachtoffer zal vallen onder de soorten 

van Bijlage I of met een ongunstige staat van instandhouding, hetgeen leidt tot een negatief tot 

aanzienlijk negatief effect. 
 

 

                                                                 
34 Cfr. www.birdlife.org. 

http://www.birdlife.org/


 

 
Pagina 117 van 319 

 

 

Tabel 12-13 Berekende aanvaringskans per jaar voor de 5 turbines met tiphoogte 150 m van cluster C voor verschillende soortengroepen die gebruik maken van de migratiecorridor nabij 

Tienen, cfr. Figuur 12-3 (op basis van gemiddelde getelde aantallen over de periode 2012-2015 op de trektelpost van de bezinkingsputten van Tienen35. 

Soortengroep Scenario 
Aantal 

slachtoffers 

Percentage 
lokale pop 

(%). 

Pop. 
Adult 

Pop.  
juveniel 

Bestaande 
jaarlijkse sterfte 

in  
pop. Adult 

Bestaande 
jaarlijkse sterfte 

in  
pop. juveniel 

Bestaande 
jaarlijkse sterfte in  

lokale pop. 

Slachtoffers 
windpark t.o.v. 

bestaande sterfte 

(%) 

Zangvogels gemiddeld: 11 0,01% 122560,5 81707 49024,2 38402,29 87426,49 0,012 
 worst case: 26 0,03% 122560,5 81707 49024,2 38402,29 87426,49 0,030 

Eenden & ganzen gemiddeld: 0 0,02% 1796 449 305,32 197,56 502,88 0,038 
 worst case: 0 0,05% 1796 449 305,32 197,56 502,88 0,095 

Lijsters & leeuweriken gemiddeld: 10 0,01% 102604,1 68402,75 45145,815 36937,485 82083,3 0,012 
 worst case: 25 0,04% 102604,1 68402,75 45145,815 36937,485 82083,3 0,030 

Steltlopers  gemiddeld: 1 0,02% 17043,5 4260,875 5113,05 1746,95875 6860,00875 0,019 
 worst case: 3 0,04% 17043,5 4260,875 5113,05 1746,95875 6860,00875 0,049 

Duiven & 
kraaiachtigen 

gemiddeld: 
38 0,02% 361395 240930 144558 115646,4 260204,4 0,014 

 worst case: 94 0,04% 361395 240930 144558 115646,4 260204,4 0,036 

Kleine roofvogels gemiddeld: 0 0,02% 723,5 180,875 224,285 115,76 340,045 0,019 
 worst case: 0 0,04% 723,5 180,875 224,285 115,76 340,045 0,047 

Grote roofvogels gemiddeld: 0 0,02% 1693 423,25 169,3 156,6025 325,9025 0,052 
 worst case: 0 0,05% 1693 423,25 169,3 156,6025 325,9025 0,131 

Meeuwen gemiddeld: 0 0,02% 3567 891,75 356,7 490,4625 847,1625 0,038 
 worst case: 1 0,05% 3567 891,75 356,7 490,4625 847,1625 0,095 

Reigers & 
aalscholvers 

gemiddeld: 
1 0,02% 9092 2273 1091,04 954,66 2045,7 0,051 

 worst case: 3 0,06% 9092 2273 1091,04 954,66 2045,7 0,128 

Som gemiddeld: 61 0,02% 620474,6 399518,50 245987,71 194648,18 440635,89 0,014 

 worst case: 153 0,04% 620474,6 399518,50 245987,71 194648,18 440635,89 0,035 

 

 

                                                                 
35 Dit is volgens het SNH-model (http://www.snh.gov.uk/planning-and-development/renewable-energy/onshore-wind/bird-collision-risks-guidance), waarbij – conform de werkwijze – een onderscheid 
werd gemaakt tussen een aantal grote “soortengroepen” volgens karakteristieke gedragingen en grootte (bv. meeuwen, steltlopers en lijsters). De breedte van de trekcorridor werd gemeten parallel 
met de E40 t.h.v. N64, tussen de Kleine en Grote gete. 



 

 

Pagina 118 van 319 

  
 

Vleermuizen 

 

Op basis van het uitgevoerd chiropterisch onderzoek (Bijlage 5: Vleermuizeninventarisatie 2014) 

werd per geplande turbine het risico op een mogelijke impact op de aanwezige vleermuispopulatie 

bepaald. Zie onderstaande Tabel 12-14 en Figuur 12-19. De impactanalyse van hoog tot zeer 

laag is gebaseerd op: 

 de aangetroffen soorten in de omgeving van de geplande turbine (tot ca. 200 m afstand).  

 het aantal waarnemingen van de betreffende soorten en afstand van die waarnemingen 
tot de turbine. 

 de ligging van de geplande turbine nabij een vliegroute of foerageergebied en het al dan 
niet voorkomen van risicosoorten.  

 de gedragskenmerken per soort (waargenomen risicosoorten op aanvaring zijn Gewone 
dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis, Laatvlieger, Rosse vleermuis, Bosvleermuis).  

 

Uit deze tabel blijkt dat bij de meeste van de onderzochte mogelijke turbinelocaties de mogelijke 

impact op de vleermuizenpopulaties laag tot zeer laag is. Voor 1 locatie werd de mogelijke impact 

als matig ingeschat en voor 1 locatie als hoog.  

 

Op basis van onderstaande tabel, kan gesteld worden dat er bij enkele turbines, nl. WT N03 een 

matig tot groot aanvaringsrisico (en barrièrewerking) voor vleermuizen bestaat. Dit zijn 

turbines die vrij dicht bij een vallei staan (Velpe en Jodaan) wat overeenstemt met bevindingen 

die werden gedaan in een recent gepubliceerde studie van Natuurpunt over het gebruik van 

valleien door vleermuizen in Vlaams-Brabant36. Deze studie concludeert dat de Brabantse 

valleien een belangrijke rol spelen als foerageer- en verbindingsgebied voor vleermuizen maar 

dat ze niet steeds in de lengterichting van de vallei vliegen, maar er vaak haaks op, afhankelijk 

van de omgeving, bv. aanwezigheid oude bossen en boerderijen op de valleiflanken als 

verblijfplaatsen.  

 
 
 

                                                                 
36 Willems, W. 2017. Vleermuizen in de valleien in Vlaams-Brabant. Rapportage. Rapport Natuurpunt Studie. 2017/23, 
Mechelen 
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Tabel 12-14: Overzichtstabel van aangetroffen soorten en gradatie van voorkomen binnen ca. 200 m van het middelpunt van de geplande turbine. Gegevens gebaseerd op bemande 

batdetectorinventarisaties (ca. 2 avonden per locatie) en automatische detectoren in de periode 2de week augustus – 1ste week oktober 2014. In rood vermelde soorten zijn risicosoorten. 

 

- geen opnames (binnen 200 m buffer) 

  weinig opnames/activiteit 

  matig aantal opnames/activiteit 

  veel opnames/activiteit 

 
 

Gewone dwerg-
vleermuis 

Ruige dwerg-
vleermuis 

Grootoor-
vleermuis 

myoot  
species 

myoot  
Baard/Brandts- 

vleermuis 

myoot  
Water-

vleermuis  

myoot  
Franjestaart 

Laat-
vlieger 

Rosse 
vleermuis  

Bos-
vleermuis 

Mogelijke 
impact  

op vleermuizen- 
populaties 

Turbine nr.             

WTN01     - - - - - - - - Laag 

WTN02     - - - - - - - - Laag 

WTN03           - -       Hoog 

WTZ01   - - - - - - - - - Laag 

WTZ02       -   - - - - - Matig 

WTN04     -   - - - - - - Laag  

WTN05   - - - - - - - - - laag 

WTN06 - - - - - - - - - - zeer laag 

WTN07 - - - - - - - - - - zeer laag 

WTN08 - - - - - - - - - - zeer laag 

WTN09     - - - - -   - - Laag 

WTZ03   - - - - - - - - - zeer laag 

WTZ04   - - - - - - - - - Laag 

WTZ05       - - - - - - - Laag 

WTZ06   - - - - - - - - - Laag 

WTZ07     - - - - - - - - Laag  
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Figuur 12-19 Aanduiding turbines met risico-inschatting o.b.v. de analyse van chiropterisch terreinonderzoek (miv alle oorspronkelijke geplande turbines en andere geplande ontwikkelingen) die 

geen deel uitmaken van voorliggend project, maar bij het terreinonderzoek  wel in rekening gebracht werden). 
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Verstoring 

 

Broedvogels 

 

Naast de aspecten ‘aanvaring’ en ‘barrièrewerking’ moet ook het (potentieel) habitatverlies in 

rekening gebracht worden. Windturbines hebben een verstorend effect en broedvogels houden 

een zekere afstand ervan aan. Dit is soortafhankelijk. In onderstaande tabellen worden de 

verstoringsafstanden voor een aantal typische broedvogels en soortengroepen van open 

landschappen weergegeven. Hieruit kunnen we globaal stellen dat een significante impact door 

verstoring bij soorten zoals Patrijs, Graspieper en Geelgors beperkt zal zijn tot ongeveer 200 m 

en voor Kievit, Veldleeuwerik, Gele kwikstaart en Roodborsttapuit tot 300 m (echter voor Kievit 

mogelijk tot 850 m). Samengevat kunnen voor akkervogels verstoringsafstanden bij broedvogels 

gehanteerd worden tussen 130 (gemiddeld) en 300 m (worst case). Berekend voor alle geplande 

turbines gelegen binnen akkervogelgebied (16), en zonder rekening te houden met mogelijk 

overlappende perimeters, komt dit op een oppervlakte van ongeveer 84,56 ha (gemiddeld) à 

542,16 ha (worst case) dat in principe ongeschikt wordt als broedgebied voor de meeste 

akkervogels. Een overzicht van de turbines met hun respectievelijke impact (actueel gecorrigeerd 

aantal broedparen binnen de verstoringsperimeter) en de berekeningswijze hiervoor is terug te 

vinden in Bijlage 7: Verstoringsinvloed van de verschillende turbines op broedvogels en op Kaart 

12-7. Hierbij werd gekeken naar zowel het gemiddelde/maximale aantal soorten, als het aantal 

koppels per soort en het aantal “gevoelige” soorten. Op basis hiervan kan besloten worden dat 

WT N01 een aanzienlijk negatieve invloed kan hebben op de aanwezige broedpopulaties. 

 

Tabel 12-15 Afstand tot windturbines in broedgebieden voor soortengroepen, waarbinnen waarneembare 

verstorende effecten kunnen optreden37. Op basis van Hötker et al. (2006), met voor de maximumwaarden 

aanvullingen uit Winkelman et al. (2008), Pearce-Higgins et al. (2009 & 2012) en Rydell et al. (2012). 

 
 

                                                                 
37 SD = Standaarddeviatie 
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Tabel 12-16: Verstoringsafstanden (in meter) bij broedvogels, beschreven in de meta-analyse van Hötker 

(2006) waarbij de waarden van diverse gepubliceerde studies zijn gebruikt. In het rapport van Winkelman et 

al. (2008) worden grotendeels cijfers overgenomen van andere review studies. 

 
(*a): voor de grutto is in Winkelman et al. (2008) een gemiddelde van 436 m vermeld. 
(*b): voor de wulp werd in een recente uitgebreide studie met grote windturbines een significante verstoring 
vastgesteld binnen 800 m en een significant verminderde broeddichtheid tot zeker 500 m (Pearce-Higgins 
et al. 2009).  
(*c): voor de kievit werd in een studie nog verstoring gevonden tot 850 m (Winkelman et al. 2008).  
(*d): voor graspieper geldt een lichte afname van broeddichtheid tot 500 m (Pearce-Higgins et al. 2009). 

 

Pleisterende vogels 

 

Over het algemeen zijn de verstoringsafstanden van vogels buiten het broedseizoen groter dan 

tijdens het broedseizoen. In de meta-analyse van een groot aantal studies (zie Hötker et al., 2006 

en Hötker, 2006) werd vastgesteld dat pleisterende en rustende watervogels en weidevogels 

buiten het broedseizoen nog het grootste verstorend effect ondervinden door windturbines. 

Zangvogelsoorten vertoonden wat minder verstoring op de populatie.  

De afstand die vogels buiten het broedseizoen houden tot windturbines geeft een indicatie van 

verstoring en gaat tot een gemiddelde van bijvoorbeeld 350 m (± 230 m SD) bij ganzen en 270 

m (± 390 m SD) bij steltlopers zoals Kievit. De variatie tussen de verschillende studies is soms 

groot. Sommige individuele studies vonden verstoring binnen een grotere afstand (zie Hötker, 

2006). Ook hier kunnen diverse factoren zoals eigenschappen van de omgeving, bestaande 

verstoring en configuratie van het windpark belangrijk zijn, met al dan niet cumulatieve effecten.  

In de meta-analyse van Hötker (2006) werd vastgesteld dat bij een meerderheid aan onderzochte 

soorten (16 van 23) buiten het broedseizoen, de verstoring toeneemt met de windturbinegrootte. 

Voor Kievit, Goudplevier en vinkachtigen is dit zelfs een significante relatie. Net zoals bij 

broedvogels komt uit de resultaten bovendien ook geen duidelijke ‘gewoontewording’ naar voor. 

De graad van gewoontewording was in de meeste studies erg klein.  
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Tabel 12-17: Afstand tot windturbines in pleister- en rustgebieden, waarbinnen waarneembare verstorende 

effecten optreden38. Op basis van Hötker et al. (2006), met voor de gemiddelde en maximumwaarden 

aanvullingen uit Whitfield & Madders (2006), Winkelman et al. (2008), Devereux et al. (2008), Pearce-

Higgins et al. (2009), Grajetzky et al. (2011), Fijn et al. (2012) en Rydell et al. (2012). 

 
 

Globaal kan gesteld worden dat een significante impact door verstoring bij steltlopers (bv. 

Morinelplevier) ongeveer 300-500 m is, met een kans op verstoring tot ca. 850 m voor Kievit en 

Goudplevier. Binnen de 300 m tot de mast zal tijdens en buiten het broedseizoen ook een 

significante verstoring optreden voor Veldleeuwerik, Gele kwikstaart en Roodborsttapuit en 

wellicht 200 m voor Patrijs. Een aantal aanwezige soorten kunnen nog tot ongeveer 500 m 

verstoring ondervinden, waaronder Buizerd, Blauwe kiekendief en Graspieper.   

 

Gelet op het frequente gebruik van de open landbouwgebieden (zuidelijk deel cluster B, cluster 

C) als pleisterplaats voor Morinelplevier en diverse pleisterende kiekendieven, geldt ook voor 

deze soorten een potentieel verstoringsrisico. Voor de pleisterende trekvogels kan gewezen 

worden op de verstoringsafstanden vernoemd in onderstaande tabel. Morinelplevier is echter niet 

strikt gebonden aan de percelen binnen deze verstoringsperimeters. Er is bijgevolg geen 

betekenisvolle verstoring te verwachten voor pleisterende trekvogels. 

 
Trekvogels en vleermuizen 
 

Werken met verlichting of bakenverlichting dient zoveel mogelijk vermeden te worden. Uit de 

literatuur (Rydell et al. 2012) blijkt nl. dat er een aantal cases gekend zijn waarbij bij slechte 

weersomstandigheden en bij werken met verlichting aan windturbines (windturbine zelf buiten 

werking), vogels aangetrokken werden tot deze verlichte constructies tijdens hun trek en zo in 

aanvaring kwamen met de windturbines. Dit fenomeen treedt op bij verlichting van meer dan 30 

KW of 36.000 candale. Nachtverlichting op windturbines heeft over het algemeen slechts een 

sterkte van 2.000 candale voor topverlichting en 50 candale voor mastverlichting. Ook 

vleermuizen schuwen verlichting. Het effect is dan ook als verwaarloosbaar te beschouwen. 

 

Andere faunagroepen 

 

                                                                 
38 (?) = Niet bekend / niet aangegeven 
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Binnen het projectgebied werden ook soorten van een aantal andere faunagroepen vastgesteld. 

Vooral zoogdieren (overige dan vleermuizen) zijn hier van belang. Over de effecten van 

windturbines op zoogdieren, met uitzondering van vleermuizen, is weinig bekend. Het gaat hierbij 

alleen om verstoringeffecten. In theorie zou de draaiende rotor dieren kunnen afschrikken of zou 

verstoring door geluid en slagschaduw kunnen optreden. Uit het beperkt aantal 

wetenschappelijke publicaties over dit onderwerp zijn echter geen aanwijzingen naar voren 

gekomen dat de aanwezigheid van windturbines ook daadwerkelijk verstorend werkt op 

zoogdieren (Gemeente Delft, 200339). Langdurig onderzoek (1998 – 2001) in Duitsland heeft 

uitgewezen dat windturbines geen of een verwaarloosbaar effect hebben op zoogdieren en 

andere op de grond levende soorten. Meer specifiek werd in opdracht van een landelijke 

jachtvereniging door de Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover40 in Nedersaksen onderzoek 

verricht op de effecten van windturbines op ree, haas, vos en patrijs. Het projectgebied besloeg 

een oppervlakte van ongeveer 22 km², opgedeeld in deelgebieden waarbij controlegebieden 

werden afgebakend. Uit de conclusies van dit uitgebreide studierapport blijkt dat er omzeggens 

geen negatieve effecten werden vastgesteld. De dichtheden van de populaties in de gebieden 

met turbines en de controlegebieden zonder turbines bleken even hoog te zijn, ook in de directe 

omgeving van de turbines. Tevens bleek een hoge mate van gewenning aan de turbines op te 

treden. Er konden ook geen duidelijke negatieve effecten vastgesteld worden ten gevolge van 

bijvoorbeeld (ultrasone) geluiden.  

 

Voor wat betreft de soorten die in het projectgebied voorkomen of zouden kunnen voorkomen, 

bv. Das, Hamster, Konijn, Haas, Ree, Steenmarter, kan dus gesteld worden dat deze geen 

negatieve invloed zullen ondervinden van de windturbines, tenzij hun leefgebied of specifieke 

nestlocatie wordt ingenomen (bv. burcht), wat hier niet het geval is. Konijn past zich bv. zeer 

gemakkelijk aan diverse situaties aan (bv. autostradebermen). Avond- en nachtactieve soorten 

zoals Egel, muizensoorten, Das en dieren die vooral een ondergronds leven leiden (Mol, muizen) 

ondervinden geen negatieve effecten door het ontbreken van slagschaduw. 

 
Verdroging 

 

Het aspect verdroging in niet relevant voor de exploitatiefase. 

 
Synthese effecten per cluster 

 

Onderstaande tabel geeft een samenvattende synthese van de mogelijke effecten op fauna 

tijdens de aanleg- en exploitatiefase.  
 

Tabel 12-18 Vereenvoudigd overzicht impact op de biodiversiteit per turbineclusters (letters A tot C). Soms 

kan dit effect ook op slechts één of enkele turbines van de cluster betrekking hebben (zie tekst). 

Cluster nummering Cluster A Cluster B noord Cluster B zuid Cluster C 

Aanlegfase      

Ecotoopverlies     

Barrièrewerking – 
Aanvaring 

    

 broedvogels     

 trekvogels en 
pleisterende 
vogels 

    

 vleermuizen     

Verstoring      

 broedvogels     

                                                                 
39 Gemeente Delft en gemeente Pijnacker-Nootdorp (2003): Milieuonderzoek t.b.v. de m.e.r.-beoordeling Windpark Delft 
- Pijnacker -Nootdorp 
40 Projekt Windkraftanlagen. Untersuchungen zur Raumnutzung ausgewählter heimischer Niederwildarten im Bereich von 
Windkraftanlagen. Institut für Wildtierforschung an der Tierärztliche Hochschule, Hannover, 2001. 
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Cluster nummering Cluster A Cluster B noord Cluster B zuid Cluster C 

 trekvogels     

 vleermuizen     

Exploitatiefase      

Barrièrewerking – 
Aanvaring 

    

 broedvogels     

 trekvogels en 
pleisterende  

    

 vleermuizen     

Verstoring – verlies  

potentieel habitat 

    

 broedvogels     

 trekvogels en 
pleisterende 
vogels 

    

 vleermuizen     

 overige 
faunagroepen 

    

 

 Verwaarloosbaar effect 

 Matig negatief effect 

 Groot negatief effect 

 
12.5.1.3 Afbraakfase 

 

Gezien de korte duur van de afbraakfase en de beperkte omvang van de werkzones, wordt de 

invloed van de afbraakfase op de biodiversiteit als verwaarloosbaar ingeschat. 

Het wegnemen van de turbines zal voor nieuw broedgebied kunnen zorgen en betekent een 

verkleining van de aanvaringskans en barrièrewerking, hetgeen als positief beoordeeld kan 

worden en neutraal ten opzichte van de situatie vóór de plaatsing van windturbines. Echter in 

combinatie met het stopzetten van aan de exploitatie gekoppelde inrichting van 

landbouwpercelen ten behoeve van akkervogels kan het verdwijnen van de turbines mogelijk in 

een negatief effect resulteren wanneer deze percelen terug in een klassieke landbouwuitbating 

worden genomen.  

 
12.5.1.4 Bouw hoogspanningspost 

 

Ter hoogte van de Tassinstraat wordt in de hoek met de E40 de bouw van een 

hoogspanningspost voorzien, ten westen van WT N07 (). Deze komt in een akkerland te staan 

met beperkte biologische waarde (zie onderstaande figuur). De afmetingen van een dergelijke 

cabine (prefab) zijn beperkt (ca. 42 m²). Daarnaast komt een transformator-installatie. De totale 

ruimte-inname bedraagt ca. 100 m². Gezien deze vlak naast (drukke) wegenis komt te staan en 

een beperkte, biologisch minder waardevolle ruimte inneemt, wordt het effect ervan als 

verwaarloosbaar beschouwd.  

 
12.5.1.5 Uitvoeringsalternatief 122 m 

 

De tiphoogte van de turbines maakt weinig verschil naar beoordeling voor vogels en vleermuizen. 

Een beoordeling is hierbij afhankelijk van de soortengroep en het beoordeelde gedrag (broed, 

trek, pleisteren, foerageren …). Een hogere tiphoogte kan nadelig werken voor sommige 

trekvogels indien de turbines in een belangrijke trekroute staan, maar kan dan weer gunstiger 

uitvallen voor bv. vogels. Een lagere tiphoogte impliceert ook meestal een kleinere rotordiameter 
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waardoor de kans op aanvaring en de verstoring vermindert. Daarom wordt over het algemeen 

geoordeeld dat er weinig effectverschil is tussen hoge en lagere turbines, tenzij ze in een zeer 

specifieke situatie staan, wat hier niet het geval is.  

 
12.5.2 Milieueffecten ten opzichte van het geïntegreerd ontwikkelingsscenario 

 

Voor vleermuizen wijzigt de effectbespreking niet ten aanzien van het geïntegreerd 

ontwikkelingsscenario.  

 

Voor broedvogels kan gesteld worden dat de besproken effecten ten gevolge van het project 

sterker zullen doorwegen indien ook de turbines net over de taalgrens te Hélècine (project 

Greensky) mee in rekening worden gebracht gezien de oppervlakte geschikt broedgebied in deze 

kernzone voor akkervogels nog verder zal afnemen ten gevolge van verstoring. De in dit rapport 

voorgestelde projectspecifieke maatregelen zoals het inrichten van vogelakkers, zullen daarom 

aan belang winnen in deze gewijzigde referentiesituatie. Ook wat betreft trekvogels zal het 

barrière-effect toenemen gezien deze geplande turbines in de op de risicoatlas afgebakende 

trekroute komen te staan. Dit is evenwel niet in de hoofdtrekroute van de valleien van de Grote 

en Kleine Gete, wel op het plateau. Door deze vernauwing zullen de uitwijkmogelijkheden 

verminderen en zal de aanvaringskans toenemen vooral om deze turbines dichter bij de vallei 

van de Kleine Gete komen te staan.  

 
12.6 Milderende maatregelen 

 

Bepaalde aanpassingen aan de windturbines, de opstelling van het windpark of maatregelen in 

de omgeving van de turbines kunnen de (mogelijk) negatieve effecten op vogels en/of 

vleermuizen beperken of uitsluiten. De uitgevoerde fauna-inventarisaties, aangevuld met 

literatuuronderzoek, geven voldoende informatie om sluitende maatregelen uit te werken voor de 

verschillende soortengroepen en te integreren in het project. Hierbij is het van belang rekening te 

houden met de functie en het tijdstip van gebruik van de verschillende deelgebieden door vogels 

(broedgebied (akker)vogels, pleisterplaats, trekroute) en vleermuizen (foerageergebied, 

trekgebied).  

 

De volgende maatregelen worden geïmplementeerd: 

 
12.6.1 Tijdens aanlegfase 

 

Om verstoring bij trekvogels of tijdelijk in de omgeving van het gebied verblijvende avifauna te 

vermijden, worden geen aanlegwerken uitgevoerd op plaatsen met hoge concentraties van 

zeldzame vogelsoorten. Op deze plaatsen worden de werken vóór het broedseizoen 

aangevangen zodat het bouwterrein verstoord wordt waardoor vogels er niet gaan broeden. 

Vermits de werken niet continue verlopen zullen op het bouwterrein enkele vogelverschrikkers 

geplaatst worden. Het gaat hier om Cluster B zuid en Cluster C. 

 

Om verstoring of vernieling van broedsels tijdens de bouwfase te vermijden, worden de 

werfwegen en werfruimtes reeds vóór het broedseizoen (niet tussen 1 april en 31 juli) ingericht. 

 

Om het verlies van broedhabitat te compenseren, worden diverse akkerpercelen als geschikt 

broed- en foerageergebied ingericht voor akkervogels (zie Bijlage 8: Detaillering voorstellen voor 

inrichting van geschikt akkervogel- en Grauwe kiekendiefgebied) vóór aanvang van de werken. 

Deze komen buiten de invloedsfeer (> 500 m) van de werfzone te liggen. Een andere optie is het 

faseren van de werken, waarbij turbines in zones met een hoge broeddichtheid of de 

aanwezigheid van bijzondere soorten (bv. cluster B noord en C) buiten het broedseizoen worden 

opgericht. 
 
12.6.2 Tijdens exploitatiefase 

 

Voor alle turbines gelegen binnen akkervogelgebied worden in functie van broedvogels (groep 

akkervogels en meeliftende soorten) maatregelen genomen om het verlies aan geschikt 
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broedgebied ten gevolge van verstoring, te compenseren. Deze houden in dat 

landbouwgronden gelegen buiten de invloedsfeer (verstoringsafstanden) geschikt worden 

gemaakt als broed- en foerageergebied om alzo daar een hogere broeddichtheid te kunnen 

verwezenlijken (bv. door een hoger voedselaanbod of een betere nestbescherming, met een 

hoger uitvliegsucces tot gevolg). Dit gebeurt door de inzaai van specifieke gewassen(mengsels) 

en eventueel beperkte aanplant van struweel (detailuitwerking zie verder). 

 

Specifiek voor wat betreft het optimaliseren van het akkervogelgebied wordt onderstaande 

rekenmodule aangewend om een oppervlakteberekening te maken voor de inrichting van 

alternatief broedgebied gedurende de looptijd van de exploitatie van de turbines (op basis van 

eerder advies van ANB uit gelijkaardige dossiers in Limburgse akkervogelgebieden). Deze 

formule werd uitgewerkt door ANB ism VLM om een kwantitatieve berekening te kunnen maken 

van de te compenseren oppervlakte.  Op basis van eerder overleg tussen het ANB en de VLM 

(die instaat voor beheerovereenkomsten in akkervogelgebied) is gebleken dat in een ideaal 

akkervogelgebied ongeveer 10% van de oppervlakte ingenomen wordt door kleinschalige 

landschapselementen en bij een gemiddeld gebied dient rekening gehouden te worden met een 

oppervlakteaandeel van ongeveer 5%. Voor akkervogelgebieden met nog een hoge 

broeddichtheid wordt daarom de 10%-regel toegepast (cf. richtlijn INBO). In dit geval geldt dit 

voor de clusters A en C. Daarnaast wordt deze regel ook toegepast voor kerngebieden van het 

SBP Grauwe kiekendief. Cluster C en de drie westelijke turbines van cluster B (B noord) vallen 

hierbinnen. Dit betekent dat slechts 5 à 10% van de verstoorde oppervlakte wordt 

gecompenseerd. De verstoringsafstand wordt gemiddeld op 300 m genomen. Indien de turbines 

meer dan 600m van elkaar staan wordt deze tussenafstand tot 600 m beperkt. 

 

Tabel 12-19 Voorbeeld rekenmodule voor de berekening van de invloedsfeer ten opzichte van akkervogels 

voor een windpark in lijnopstelling. 

Oppervlakte onder invloed  

Afstand onder invloed in lengterichting (meter) 

Buffer- 

afstand tot 
1ste turbine 

Afstand tot 
volgende 
turbine 

Afstand tot 
volgende 
turbine 

Afstand tot 
volgende 
turbine 

Afstand tot 
volgende 
turbine 

Buffer- 

afstand tot  

laatste turbine 

Totaal 

Tiphoogte in 
m 

X m X m X m X m Tiphoogte in m XX m 

Afstand onder invloed in dwarsrichting (meter)  

Buffer- 

afstand tot 
rotor 

Rotor- 
diameter 

Buffer- 

afstand tot 
rotor 

   Totaal 

Tiphoogte in 
m 

X m 
Tiphoogte in 
m 

   YY m 

Berekening 

XX m x YY m x 0,1 (%) = ZZ m³ of ZZ ha ZZ ha 

 
Figuur 12-20 Schema voor bepaling te compenseren invloedsfeer inzake akkervogels. 

 

De berekening voor het project werd uitgevoerd per cluster (zie Bijlage 6: Berekening te 

compenseren oppervlakte voor inname van akkervogelgebied, opgedeeld per deelgebied) en 

geeft de volgende resultaten voor de turbines met een tiphoogte van 150 m41:  

 cluster A: 5,07 ha 

                                                                 
41 Indien niet alle turbines gelijktijdig worden vergund, dient de compensatieoppervlakte te worden berekend cfr. de 

berekening opgenomen in Bijlage 6 van dit MER. 
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 cluster B noord1: 5,17 ha 

 cluster B noord2: 2,52 ha 

 cluster B zuid: 3,18 ha 

 cluster C: 9,10 ha 

 totaal: 25,03 ha 

Voor het alternatief met een verlaagde tiphoogte (122 m) bedragen de compensatieoppervlaktes: 

 cluster A: 4,20ha 

 cluster B noord1: 4,29ha 

 cluster B noord2: 2,09ha 

 cluster B zuid: 2,56ha 

 cluster C: 7,71ha 

 totaal: 20,84 ha 

 

Gezien het belang als aandachtsgebied voor Grauwe kiekendief en voor trekvogels (o.a. 

Morinelplevier), is het noodzakelijk om de barrièrewerking en het aanvaringsrisico zo beperkt 

mogelijk te houden, ook al liggen de te verwachten aanvaringsslachtoffers beneden het 

aanvaardbare. Er wordt vooral getrokken langs de vallei van de Grote Gete (de vallei van de 

Kleine Gete ligt buiten het invloedgebied). Hier dient de tussenafstand tussen de turbinesclusters 

maximaal te zijn. Daarom worden in of langs de vallei geen turbines geplaatst. Hierdoor ontstaat 

een vrije corridor van ongeveer 6 km breedte. De barrièrewerking wordt hierdoor tot ongeveer 1/3 

van de aangeduide trekroute beperkt wat als aanvaardbaar wordt beschouwd. De tussenafstand 

tussen de resterende turbines bedraagt ongeveer 450 m.  

 

Voor 2 turbines (WT N03, WT Z02, zie Figuur 12-19) zal een stilstandmodule worden 

ingebouwd om tijdens voor vleermuizen gevoelige periodes de turbine stil te leggen. Het aantal 

aanvaringsslachtoffers onder vleermuizen kan sterk verminderd worden door de windturbines zo 

te programmeren dat ze in bepaalde perioden ofwel niet ofwel sterk vertraagd draaien. 

Gedurende de winterperiode (november – half maart) dienen geen beperkende maatregelen 

getroffen te worden gezien vleermuizen dan in winterslaap zijn. In het voor- en najaar (1 april tot 

14 juli en van 16 september tot 15 oktober) worden de windturbines stil gelegd bij het begin van 

de jachtactiviteit vanaf 20 minuten na ondergaan van de zon (officiële tijd) tot 3,5 uur na 

zonsondergang. Ook tijdens de tweede activiteitspiek die begint ongeveer 3u vóór zonsopgang 

tot ongeveer 20 minuten voor zonsopgang worden de turbines stil gelegd. In de periode 15 juli tot 

15 september, blijven de turbines inactief gedurende de gehele nacht (20 minuten na ondergaan 

zon officiële tijd tot 20 minuten voor zonsopgang). Als bijkomende voorwaarden voor stillegging 

van de windturbines gelden een buitentemperatuur van minimum 10°C en een windsnelheid lager 

dan 6 m/sec gemeten op gondelhoogte. 

 

Bij uitvoering van de hiervoor aangehaalde geïntegreerde maatregelen kunnen de te verwachten 

effecten als volgt beoordeeld worden (zie Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.). Hierbij dient 

vermeld dat het effect per turbine verschillend kan zijn/is. Er werd in de tabel een veralgemening 

gemaakt.    
 

Tabel 12-20 Samenvattende tabel effectinschatting bij implementatie maatregelen.  

Beschrijving effect Effect zonder 
maatregelen  

Beschrijving maatregel Resterend 
effect 

Niveau 
doorwerking  

Aanlegfase 

Verstoring 
broedvogels 

-1 Aanleg akkervogelzones vóór 
de start van de werken + start 
werken buiten broedseizoen. 

0 Vergunning 

Verstoring 
(pleisterende) 
trekvogels (bv. 
Morinelplevier) 

-1 Niet werken in cluster C in 2de 
helft augustus. 

0 Vergunning 

Exploitatiefase 

Verlies aan 
potentieel 
broedhabitat vogels 

-2 Inrichting van ca. 20 of 25 ha 
geschikt gebied voor 

+1 Vergunning 
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Beschrijving effect Effect zonder 
maatregelen  

Beschrijving maatregel Resterend 
effect 

Niveau 
doorwerking  

akkervogels en Grauwe 
kiekendief. 

Inname kerngebied 
SBP Grauwe 
kiekendief 

-2 Cluster Bnoord en C wordt extra 
in oppervlakte gecompenseerd 
(compensatiefactor 10%). 

0 Vergunning 

Inname 
akkervogelgebied 
met hoge 
broeddichtheid 
gelegen buiten SBP 

-2 Cluster A wordt extra in 
oppervlakte gecompenseerd 
(compensatiefactor 10%). 

0 Vergunning  

Barrièrewerking 
foerageergebied en 
seizoenstrek 

-2 Beperken barrière tot maximaal 
1/3 trekcorridor en niet plaatsen 
van turbines in vallei van de 
Grote Gete en op de 
valleiranden. 

0 Vergunning 

Aanvaringsrisico 
vleermuizen 

-1 tot -2 Stilstand tijdens actieve 
vliegperiodes bij turbines WT 
N03 en WT Z02. 

0 Vergunning 

 
12.7 Synthese 

 

Voor broedvogels geldt voornamelijk ter hoogte van cluster A en cluster C een aanzienlijk risico 

voor verstoring en aanvaring. Ook voor cluster B treden er negatieve effecten op ten aanzien van 

verstoring van broedgebied. Indien in deze deelgebieden turbines geplaatst worden, zullen 

maatregelen voor broedvogels genomen moeten worden onder de vorm van specifiek voor deze 

vogelgroep in te richten akkerpercelen in de vorm van vogelakkers plus. Het betreft een 

oppervlakte van 20 à 25 ha. De inrichting ervan moet effectief op het terrein uitgevoerd worden 

voordat de turbines in exploitatie gaan en liefst ook reeds een aantal percelen voor de start van 

de werken. 
 

Ten aanzien van trekvogels kan op basis van een rekenmodel voor de berekening van het 

aanvaringsrisico gesteld worden dat het effect op de avifauna die gebruik maakt van de trekroute 

ter hoogte van Tienen te verwaarlozen is. Hierbij dient evenwel gesteld dat het gebied ook 

frequent gebruikt wordt als pleisterplaats door soorten als Morinelplevier en kiekendieven. Voor 

deze soorten geldt een reëel aanvarings- en verstoringsrisico. Bovendien blijkt dat het gebied ook 

aangedaan wordt door tal van soorten die zijn opgenomen in Bijlage I van de EU Vogelrichtlijn of 

een ongunstige staat van instandhouding hebben. Als ook het soortspecifiek gebruik van de 

trekcorridor in rekening gebracht wordt, kan besloten worden dat het belang van deze trekas 

groter is dan enkel uit het rekenmodel blijkt. Indien het voorzichtigheidsprincipe wordt gehanteerd, 

dient geconcludeerd te worden dat er jaarlijks minstens 1 slachtoffer zal vallen onder de soorten 

van Bijlage I of met een ongunstige staat van instandhouding, hetgeen leidt tot een beperkt 

negatief tot negatief effect. Dit effect wordt vermeden door geen turbines te voorzien thv de 

hoofdtrekroute in de vallei en de barrierewerking in de corridor te beperken tot max 1/3 van de 

breedte van de corridor. 
 
Er werden vleermuistellingen uitgevoerd om de mogelijke impact op vleermuizen te kunnen 
inschatten. Voor 2 turbines (WT N03 en WT Z02) blijkt er een matig tot groot aanvaringsrisico te 
bestaan. Voor deze turbines zal een stilstandmodule worden ingebouwd om tijdens voor 
vleermuizen gevoelige periodes de turbine stil te leggen. 

 
12.8 Leemten in de kennis 

 

Door het uitvoeren van intensieve en gestructureerde fauna-inventarisaties en de grotere 

hoeveelheid bruikbare literatuur, kon de risico-inschatting adequaat gebeuren. Er zijn dan ook 

geen specifieke leemten in de kennis.  

 
12.9 Voorstellen inzake monitoring en postevaluatie 
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Om de effectiviteit van de inrichtingsmaatregelen na te gaan en te screenen op potentiële 

aanvaringsslachtoffers, kan een monitoring worden voorgesteld na inwerkingstelling. De 

noodzaak ervan dient verder met de adviesverlenende instanties overlegd te worden en 

eventueel vastgelegd te worden in een afsprakennota.  

 
12.10 Voortoets passende beoordeling 

 

In het noordwesten van het projectgebied ligt het SBZ-H-gebied “Valleien van de Winge en de 

Motte met valleihellingen” (Kaart 12-1). Dit SBZ-gebied loopt van zuid naar noord en vormt een 

smalle strook die het projectgebied dwarst. De dichtstbijzijnde geplande turbines staan op meer 

dan 1.490 m ten noorden van het SBZ-gebied. Deze vallei van de Bierbeek vormt geen specifieke 

betekenis als trekroute of broedgebied voor avifauna. Een afstand van 500 m wordt als veilig 

beschouwd voor deze soortengroep.  

 

Bij de soorten die geteld werden op de trektelpost van Tienen (zie Bijlage 3: Jaartotalen 

trektelposten in de omgeving van het projectgebied) zijn ook veel soorten die zijn opgenomen in 

Bijlage I van de EU Vogelrichtlijn of een ongunstige staat van instandhouding hebben. Ongeveer 

0,6% van alle vogels die de laatste jaren werden geteld zijn opgenomen in Bijlage I van de 

Vogelrichtlijn of kan beschouwd worden als een zeldzame soort (met ongunstige actuele 

populatiestatus42). Hieruit kan geconcludeerd worden dat een belangrijk deel voorname soorten 

van de migratieroute langs de vallei van de Grote Gete ten zuiden van Tienen gebruik maakt en 

zo het projectgebied dwarst. Het INBO raadt aan om voor seizoenstrek de soorten waarvan de 

doortrekkende aantallen 2% halen van het totaal dat door Vlaanderen trekt afzonderlijk te 

beschouwen naar aanvaringskans toe. Indien het voorzichtigheidsprincipe wordt gehanteerd, 

dient geconcludeerd te worden dat er jaarlijks minstens 1 slachtoffer zal vallen onder de soorten 

van Bijlage I of met een ongunstige staat van instandhouding, hetgeen leidt tot een matig tot 

significant negatief effect. Dit effect wordt vermeden door geen turbines te voorzien thv de 

hoofdtrekroute in de vallei en de barrierewerking in de corridor te beperken tot max 1/3 van de 

breedte van de corridor. 

 

Met betrekking tot vleermuizen wordt een afstand van 200 m als veilig aangenomen. De 

uitgevoerde vleermuisinventarisatie geeft aan dat de dichtst nabij het SBZ-gebied gelegen turbine 

in het westen een laag aanvaringsrisico heeft. De twee turbines met een verhoogd 

aanvaringsrisico (WT N03 en  WT Z02) staan op een ruime afstand van de SBZ-gebieden (ca. 

1.750 m en 3.060 m). Het aanvaringsrisico heeft te maken met de aanwezigheid van bosjes en 

houtkanten vlak bij de inplantingslocaties en niet met een mogelijke trek- of foerageerroute langs 

de beekvallei. De vallei zal vermoedelijk wel gebruikt worden als voedseltrekroute door meerdere 

vleermuissoorten, waaronder waarschijnlijk ook de zeldzame Bosvleermuis, maar concrete 

gegevens hierover zijn niet beschikbaar of konden niet vastgesteld worden. Door het toepassen 

van een stilstandregeling op deze twee turbines in perioden dat vleermuizen actief zijn, worden 

mogelijke negatieve effecten sterk gereduceerd (tot 90%). 

 

Gezien de afstand van de turbines ten opzichte van de speciale beschermingszones en het 

toepassen van milderende maatregelen voor zowel avifauna als vleermuizenfauna, kan gesteld 

worden dat er bij plaatsing van de turbines geen significant negatieve effecten en geen 

betekenisvolle aantasting zullen/zal optreden op de SBZ-gebieden en de richtlijnsoorten en hun 

instandhoudingsdoelstellingen.  

 
12.11 Verscherpte natuurtoets 

 

Binnen het projectgebied zijn naast de vallei van de Bierbeek, die ook als SBZ-gebied werd 

aangemeld (gebied Molenbeek-Mollendaalbeek), ook de vallei van de Jordaan met zijbeken bij 

Willebringen-Hoksem, aangeduid als VEN (GEN)-gebied (Hoegaardse Valleien) (Kaart 12-1). De 

dichtst bijgelegen geplande turbines situeren zich in het westen op 600 m van het gebied 

Langenbos-Bruulbos-Weterbos, in het noorden op 560 m van het gebied Velpevallei, en in het 

zuiden op 300 m van het gebied Hoegaardse valleien.  

                                                                 
42 Cfr. www.birdlife.org. 

http://www.birdlife.org/
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De beoordeling zoals gedaan als voortoets passende beoordeling kan ook voor deze VEN-

gebieden gelden, zowel wat avifauna als vleermuizen betreft (bijlage 1 

Soortenbeschermingsbesluit, bijlage III Natuurdecreet). Voor de VEN-gebieden en beschermde 

soorten kan gesteld worden dat door het toepassen van de milderende maatregelen 

(stilstandregeling t.b.v. vleermuizen, reduceren van aantal turbines) en geen onvermijdbare en 

onherstelbare schade zal optreden.  
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13 Discipline Landschap, Bouwkundig 

erfgoed en Archeologie 

13.1 Kaarten 

 

Kaart 13-1 Zichtbaarheidsanalyse windturbines 

Kaart 13-2 Traditionele landschappen en landschapsatlas 

Kaart 13-3 Situering beschermd erfgoed 

Kaart 13-4 Inventaris bouwkundig erfgoed, Tuinen en Parken en Houtig Erfgoed 

Kaart 13-5 Archeologie 

 

 
13.2 Afbakening van het studiegebied  

 

Het projectgebied is het gebied waar de eigenlijke ingrepen in het landschap gebeuren voor de 

bouw van de windturbines. Dit zijn de zones waar er vergravingen plaatsvinden alsook de 

werfzone voor de windturbines. Het studiegebied omvat minimaal het projectgebied en wordt 

gedefinieerd als het gebied waarbinnen de geplande ingrepen en de effecten van die ingrepen 

zich manifesteren op het landschap als erfgoed, dynamisch relatiestelsel en als zintuiglijk 

waarneembaar verschijnsel. In het kader van de behandeling van de discipline landschap, 

bouwkundig erfgoed en archeologie wordt het studiegebied vooral bepaald door de reikwijdte van 

de visuele invloedsfeer van realisatie van de windturbines. Vanwege hun hoogte (circa 150 meter 

tiphoogte) kunnen de windturbines al van grote afstand waarneembaar zijn. Bij helder weer zijn 

windturbines zichtbaar tot op ongeveer 30 km afstand. Ze vormen dan een onderdeel van de 

horizon, maar vallen doorgaans nauwelijks op. Dit is dan de potentiële maximale 

zichtbaarheidgrens43. De visuele invloedssfeer van de windturbines bevindt zich veelal in een 

straal van ongeveer 2000 m omheen de windturbines. In deze zone nemen de windturbines een 

belangrijk deel van het gezichtsveld in44. In de praktijk is de zichtbaarheid echter afhankelijk van 

een aantal factoren, zoals de afstand van de windturbineopstelling tot de waarnemer, de 

atmosferische condities en de mate van afscherming door andere landschapselementen, zoals 

bebouwing en beplanting45. Met een kwantitatieve zichtbaarheidsanalyse werd de effectieve 

visuele invloedssfeer van de windturbinelocatie bepaald. De analyse kan gedaan worden met 

behulp van een viewshed. In dit geval is een viewshed de verzameling van alle locaties vanwaar 

de windturbines theoretisch zichtbaar zijn. Om deze te berekenen wordt een algoritme gebruikt 

dat de intervisibiliteit tussen twee punten test, tussen een doellocatie en een bronlocatie. Hierbij 

wordt de hoogte van de tussenliggende objecten en tussenliggend land in rekening gebracht. 

Deze analyse maakt dus duidelijk waar windturbineopstellingen zichtbaar zullen zijn en waar niet. 

Op basis van de viewshed ontstaat een beeld van de mogelijke zichtbaarheid en invloedssfeer 

van windturbines in de omgeving. Deze viewshed werd gegenereerd door middel van een GIS-

analyse. Om de reliëfhoogte en tussenliggende objecten mee in rekening te brengen werd bij 

deze analyse gebruikt gemaakt van een digitaal oppervlaktemodel, die behalve de hoogte van 

het maaiveld ook de objecten, zoals bebouwing en vegetatie weergeeft.  

 

                                                                 
43 Bron: H+N+S Landschapsarchitecten (2013). Handreiking waardering landschappelijke effecten van windenergie. 
Agentschap NL, Amersfoort. 
44 Ontheffingsdossier ‘Inplanting windpark E40 te Landen en Gingelom’, Haskoning Belgium NV, april 2010 
‘Project-MER windturbines Maldegem-Eeklo’, Royal HaskoningDHV, mei 2016  
45 Bron: H+N+S Landschapsarchitecten (2013). Handreiking waardering landschappelijke effecten van windenergie. 
Agentschap NL, Amersfoort.  



Discipline Landschap, Bouwkundig erfgoed en Archeologie 

 

 

 

Pagina 133 van 319 

 

 

 

 
 

Het resultaat van deze zichtbaarheidsanalyse, en tevens de afbakening van het studiegebied die 

hierop is gebaseerd, worden weergegeven in Kaart 13-1. De rode kleur geeft de locaties weer 

vanwaar één of meer van de windturbines theoretisch zichtbaar zijn.  

 
13.3 Methodiek 

 
13.3.1 Beschrijving van de referentiesituatie 

 

Het landschap wordt beschouwd als erfgoed, dynamisch relatiestelsel en zintuiglijk 

waarneembaar verschijnsel. De beschrijving van de referentiesituatie gebeurt op drie 

schaalniveaus: 

 macroschaal; 

 mesoschaal; 

 microschaal. 

 

De beschrijving van de referentiesituatie van het landschap op macroniveau houdt een 

beschrijving in van de situering van het studiegebied volgens de traditionele landschappen (naar 

Antrop en Van Damme, 2002; zie Kaart 13-2). Deze indeling geeft per traditioneel landschap de 

karakteristieke landschapstypes op macroniveau weer. Voor elk traditioneel landschap zijn 

beleidswenselijkheden geformuleerd die kunnen gebruikt worden als toetsingskader bij de 

effectbespreking. 

 

De bespreking van de referentiesituatie van het studiegebied op mesoniveau houdt een analyse 

in van de cultuurhistorische kenmerken en structuurelementen in de omgeving van de 

windturbines. Hierbij komen ook de aanwezige erfgoedwaarde, beschermd erfgoed (Kaart 13-3), 

landschapsatlas (Kaart 13-2) en elementen uit inventaris bouwkundig erfgoed (Kaart 13-4), 

inventaris van historische tuinen en parken46 en de inventaris van houtige beplantingen met 

erfgoedwaarde47 aan bod. 

 

De beschrijving van de referentiesituatie op microniveau houdt een lokalisering en beschrijving 

in van de landschapselementen en -componenten in en in de directe omgeving van het 

projectgebied. In deze beschrijving wordt onder meer aandacht besteed aan de perceptieve 

kenmerken binnen en in de directe omgeving van het projectgebied. 

Aangezien windturbines voornamelijk de perceptieve kenmerken van het oorspronkelijke 

landschap beïnvloeden, worden hier de elementen en structuren besproken die de huidige 

landschapsperceptie vormen. Deze perceptieve kenmerken bepalen in belangrijke mate de 

belevingswaarde van het landschap48, zijnde de wijze waarop het landschap ervaren wordt, hoe 

het op de waarnemer overkomt en welke gevoelens het oproept49.  

 

Daarbij wordt vooral aandacht besteed aan de perceptieve kenmerken: 

 schermwerking en compartimentering van het landschap (aanwezigheid van 
hagen/bomenrijen,…): geeft een indicatie van de open- en geslotenheid van het 
landschap; 

 schaal van het landschap (klein- of grootschalig); 

                                                                 
46 In deze inventaris zitten historische tuinen en parken van allerlei soort. Deze inventaris startte in 1994 met een 
geografisch onderzoek van 66 gemeenten uit de provincies Limburg en Vlaams-Brabant, wat uitmondde in de tiendelige 
reeks M&L-Cahiers onder de titel “Historische tuinen en parken van Vlaanderen”. In de periode 2013-2016 worden de 
inventarisgegevens ontsloten in de digitale inventaris, aangevuld met een thematische inventaris van tuinen en parken 
die stammen van vóór de Eerste Wereldoorlog in de frontzone. Deze inventaris werd vastgesteld met het nieuwe 
Onroerenderfgoeddecreet.  
47 Bij de inventarisatie van houtige beplantingen met erfgoedwaarde wordt op zoek gegaan naar beplantingsvormen die 
representatief zijn voor het werk van de mens, van de natuur of van beiden samen. Deze inventaris startte in 2006 met 
het onderzoek van waardevolle erfgoedbomen en -struiken die werden gemeld aan het agentschap Onroerend Erfgoed. 
Daarna volgde de inventarisatie van telkens één gemeente per provincie om de methodologie op punt te zetten. Vanaf 
oktober 2014 wordt de inventaris geleidelijk aan ontsloten op de inventariswebsite. Deze inventaris werd vastgesteld met 
het nieuwe Onroerenderfgoeddecreet. 
48 Naast het visuele aspect wordt de beleving ook bepaald door de andere zintuigen (gehoor, reuk en tastzin). Deze 
zintuigen zijn bij het waarnemen echter ondergeschikt aan het visuele en vormen hier eerder een aanvulling op.  
49 Bron: De Vries, S. (2007). Veranderende landschappen en hun beleving: verkenning van het effect van het veranderd 
zijn op zich. Wageningen. Alterra, Research Instituut voor de Groene Ruimte. 
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 aanwezigheid van verticale beelddragers; 

 rust/onrust, afwisseling en samenhang in het landschap; 

 zichtassen; 

 … 

 

De beschrijving van de referentiesituatie geeft inzicht in de waarde en betekenis van het huidige 

landschap waarin de turbines terechtkomen.  

 

De voornaamste informatiebronnen voor de beschrijving van de referentiesituatie zijn: 

 Luchtfoto’s en historische kaarten (o.a. Ferrariskaart, Vandermaelen …) 

 Digitaal hoogtemodel 

 Indeling van de landschappen in traditionele landschappen (naar Antrop en Van Damme, 
2002).  

 Landschapskenmerkenkaart 

 Landschapsatlas 

 Beschermd erfgoed 

 Centrale archeologische inventaris (CAI); uitgevoerd archeologisch onderzoek i.k.v. de 
aanleg van de HST-spoorlijn parallel aan de bestaande autosnelweg 

 Inventaris bouwkundig erfgoed 

 De Inventaris van het Landschappelijk Erfgoed 

 Structuurplannen 

 Terreinwaarnemingen 

 
13.3.2 Beschrijving en beoordeling van de milieueffecten 

 

De effecten op het landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie worden beschreven en 

beoordeeld volgens de volgende effectgroepen: 

 effecten op de landschappelijke structuur en relaties,  

 effecten op de erfgoedwaarde en archeologie,  

 effecten op de perceptieve kenmerken en belevingswaarde.  

 

De milieueffecten worden beoordeeld per effectengroep volgens onderstaande 

significantiekaders. Of een effect al dan niet aanzienlijk is, wordt nagegaan aan de hand van 

diverse criteria. Deze criteria verschillen naargelang de effectgroep. Hierna volgen de criteria per 

effectgroep. De volgorde van opsomming geeft geen indicatie van het belang van de criteria. 

 

Voor elke effectgroep wordt steeds rekening gehouden met volgende algemene criteria: 

 grootte van de impact van het effect (‘werkingsgebied’); 

 duur van het effect. 

 

Waar mogelijk en relevant zullen milderende maatregelen voorgesteld worden. Deze kunnen 

betrekking hebben op de samenhang tussen de turbines, het behoud van bepaalde landschap- 

en/of erfgoedwaarden, … 

 
13.3.2.1 Effectgroep ‘wijzigingen landschappelijke structuren en relaties’ 

 

Het effect op de landschappelijke structuren en relaties betreft de impact op de 

samenhang/versnippering van waardevolle structuren en relaties en de verstoring van 

geomorfologische processen. Hierbij gaat zowel aandacht uit naar de horizontale relaties als de 

verticale relaties. Door het inbrengen van nieuwe elementen (de windturbines) en het verwijderen 

van bestaande (eventuele inname van kleine landschapselementen), wordt de structuur van het 

landschap gewijzigd en gaat landschappelijke samenhang verloren.  

 

Er wordt eveneens nagegaan in welke mate de schaal van het landschap wijzigt. 

Windturbineparken hebben in een open omgeving immers een sterk schaalverkleinend effect 
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(vergroten de meetbaarheid van het landschap), en tasten met andere woorden de weidsheid en 

de openheid van het bestaande waardevolle landschap aan.  

Wijzigingen in landschapsecologische processen komen aan bod in de discipline biodiversiteit. 

 

De significantie van de effecten wordt o.a. bepaald door: 

 graad van verandering; 

 mate van samenhang;  

 mate van versnippering. 

 

Voor de beoordeling van de effectengroep landschappelijke structuur en relaties wordt volgend 

significantiekader vooropgesteld: 

 

Effect Significantie 

Globaal herstel of opwaardering van waardevolle structuren of relaties +++ 

Lokaal herstel of opwaardering van waardevolle structuren of relaties of globaal herstel 
of opwaardering minder waardevolle structuren of relaties 

++ 

Lokaal herstel of opwaardering van landschapsstructuur en –relaties + 

Geen impact op samenhang of verstoring van processen  0 

Vrij beperkte, lokale verstoring of versnippering van landschapsstructuur en –relaties of 
beperkte verstoring van reeds aangetaste structuren of relaties 

- 

Beperkte verstoring of versnippering van waardevolle structuren of relaties of een sterke, 
globale verstoring van reeds aangetaste structuren of relaties 

-- 

Verstoring of versnippering van waardevolle structuren of relaties  --- 

 
13.3.2.2 Effectgroep ‘wijziging erfgoedwaarde en archeologie’ 

 

De effecten op erfgoedwaarde betreffen effecten op de aanwezige erfgoedwaarden en op het 

aanwezige archeologisch erfgoed. Dit kan zowel aantasting, vernieling zijn als het wijzigen van 

erfgoedwaarde. Hierbij speelt uiteraard de huidige erfgoedwaarde – en dus ook aantastingen 

ervan door andere ontwikkelingen – een bepalende rol. De impact op het landschap als natuurlijk 

erfgoed wordt besproken in de discipline biodiversiteit. Enkele parameters om de significantie 

t.a.v. erfgoedwaarde in te schatten zijn: 

 graad van bescherming (aanduiding als monument/landschap, selectie als relict, …); 

 typologie en aard; 

 ouderdom; 

 zeldzaamheid; 

 gaafheid (bewaard in goede staat); 

 aantasting ensemblewaarde of contextwaarde; 

 representativiteit. 

 

Er gaat niet enkel aandacht uit naar de effectieve waarde van het erfgoed op zich, maar eveneens 

naar de mogelijke aantasting van de context of de ensemblewaarde van het erfgoed. 

Een onderscheid wordt gemaakt in zeer waardevol, waardevol, matig waardevol en weinig 

waardevol erfgoed. Daarnaast wordt ook in de grootteorde van de impact een rangorde 

opgesteld. 

 

Waardering van het erfgoed 

Zeer waardevol 

- Beschermd erfgoed; opgenomen als te beschermen erfgoed 

- vastgesteld landschapsatlasrelict, erfgoedlandschap 

- Gaaf, zeer kenmerkend/streekeigen landschapselement, bijzonder landschap 

Waardevol 
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- Beperkt aangetast, kenmerkend/streekeigen landschapselement, bijzonder landschap 

- Inventaris bouwkundig erfgoed 

Matig waardevol 

- Beperkt aangetast, matig kenmerkend/streekeigen landschapselement of landschap 

Weinig waardevol 

- Overige 

- Structureel aangetast 

- Nieuw landschap 

 

Daarnaast kunnen ouderdom, gaafheid, zeldzaamheid of een combinatie van de hierboven 

geformuleerde criteria er toe leiden dat een element een klasse kan stijgen. Zo kan een puntrelict 

dat opgenomen is in de inventaris van het bouwkundig erfgoed, gaaf, uniek en relatief oud is als 

zeer waardevol gewaardeerd worden. 

Naast de waarde van het erfgoed is eveneens de aard van de ingreep bepalend voor het bepalen 

van de significantie. 

Grootteorde van de impact 

Hoog 

Volledig verdwijnen of gedeeltelijke aantasting met sterke schade aan de betekenisvolle elementen of 
structurele aantasting van de context- en/of ensemblewaarde of sterke versnijding 

Matig 

Gedeeltelijk verdwijnen met matige schade aan de betekenisvolle elementen of relatie beperkte 
aantasting van de context- en/of ensemblewaarde of beperkte versnijding 

Klein 

Gedeeltelijk verdwijnen met behoud van de betekenisvolle elementen of minimale aantasting van de 
context- en/of ensemblewaarde of minimale versnijding; tijdelijke impact 

 

 

Een combinatie van bovenstaande, resulteert in volgend significantiekader: 

 

Naast aandacht voor het bouwkundig erfgoed gaat eveneens aandacht uit naar archeologie.  

 

De effecten ten aanzien van het archeologisch erfgoed kunnen beoordeeld worden aan de hand 

van de al dan niet aanwezig zijn van gekend archeologisch materiaal, de graad van verstoring 

van de oppervlakkige bodem en de bodemkenmerken zelf. De aanwezigheid van gekend 

archeologisch materiaal is echter een dubieuze factor. Het gekende archeologische erfgoed is 

immers slechts een fractie van het gehele archeologische erfgoed. De hoeveelheid ongekend 

erfgoed is vele malen groter. 

  

Verharde, bebouwde, geërodeerde of vergraven bodems zijn verstoorde en vergraven bodems. 

Voor dit type bodems zijn de effecten t.a.v. het archeologisch erfgoed algemeen als te 

verwaarlozen of matig negatief beschouwd. Echter verstoorde bodems kunnen ook een oudere 

antropogene en dus archeologisch belangrijke oorsprong hebben. De effecten zijn dus afhankelijk 

van het type verstoring.  

 

 Negatieve impact 

Hoog Matig Klein 

Zeer waardevol --- -- -/-- 

Waardevol --- -- - 

Matig waardevol -- - 0 

Weinig waardevol - 0 0 
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Onder onverstoorde bodems worden niet vergraven bodems in landbouw of natuurlijk gebruik 

beschouwd. Bij onverstoorde bodems worden de grootste effecten tav archeologisch erfgoed 

verwacht. De impact is uiteraard ook afhankelijk van het type (bodemcompactie, bemaling, 

vergravingen, …), duur en omvang van de ingreep en van de bodemkenmerken zelf. Algemeen 

gesteld zal de impact groter zijn bij effectieve vergraving in de bodem, gezien het potentiële 

archeologische erfgoed hierbij direct en fysiek wordt aangetast. Bij bodemcompactie en bemaling 

is de impact eerder indirect met mogelijke degradatie of deformatie tot gevolg. 

 

Ten aanzien van archeologisch erfgoed wordt volgend significatiekader als leidraad gehanteerd. 

 

 
13.3.2.3 Effectgroep ’wijziging perceptieve kenmerken en belevingswaarde’ 

 

Binnen deze effectgroep wordt nagegaan in welke mate landschapselementen en –structuren 

worden verstoord, wijzigen, verdwijnen of worden toegevoegd. Voor de realisatie van een 

windturbinepark is het toevoegen van nieuwe landschapselementen (de windturbines) het 

belangrijkste aandachtspunt. Dit houdt aldus een evaluatie in van het inplantingsplan. Hierbij gaat 

aandacht uit naar oriëntatie van de windturbines, de opstelling van de windturbines, de afstanden 

tussen de turbines, uniformiteit van het turbine type. Deze bespreking gebeurt kwalitatief en is 

globaal voor het gehele windturbinepark.  

 

Er wordt eveneens nagegaan wat de zichtbaarheid is van de ingrepen. Dit gebeurt deels 

kwantitatief, op basis van zichtbaarheidsanalayses (viewshed) die de theoretische reikwijdte van 

de zichtbaarheid weergeven (zie hoger). Daarnaast wordt de zichtbaarheid ook kwalitatief 

bekeken aan de hand van visualisaties van de geplande situatie vanuit diverse representatieve 

standpunten. Wat de impact is op de beeldwaarde en belevingswaarde wordt besproken bij de 

discipline mens – ruimtelijke aspecten. Voor de beoordeling hiervan wordt hier dan ook naar 

verwezen. 

Tijdens de aanleg worden machines en grote kranen ingezet, die eveneens de perceptieve 

kenmerken van het landschap (tijdelijk) beïnvloeden.  

 

De significantie van de effecten wordt o.a. bepaald door: 

 relatie met de context (samenhang); 

 inpassing in het bestaande landschap (impact op de perceptieve kenmerken van het 
landschap) en betekeniswijziging van het landschap (waarnemingspatronen); 

 relatie met andere verticale beelddragers in het landschap; 

 variatie en contrast; 

 herkenbaarheid (oriëntatie, identiteit); 

 gaafheid, zorg, netheid; 

 gebruiksmogelijkheden; 

 duur van de wijziging; 

 algemene sfeer. 

 

Effect Significantie 

Belangrijke en globale meerwaarde voor perceptieve kenmerken, waardevolle positieve 
beelddragers 

+++ 

Belangrijke lokale meerwaarde voor perceptieve kenmerken ++ 

Wijziging erfgoedwaarde – archeologie Significantie 

Volledig verstoorde en vergraven bodem / geen impact op de bodem 0  

Verstoorde en vergraven bodem / beperkte compactie of bemaling  - 

Beperkt verstoorde en/of vergraven bodem / belangrijke compactie of bemaling, 
beperkte vergraving  

-- 

Onverstoorde bodem / belangrijke vergraving  --- 
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Zeer lokale meerwaarde voor perceptieve kenmerken + 

Geen impact op perceptieve kenmerken of zeer beperkte impact op reeds sterk 
aangetaste kenmerken 

0 

Beperkte aantasting van perceptieve kenmerken - 

Belangrijke lokale aantasting van perceptieve kenmerken -- 

Belangrijke en globale aantasting van perceptieve kenmerken --- 

 

 
13.4 Beschrijving van de referentiesituatie 

 
13.4.1 De huidige situatie 

 
13.4.1.1 Beschrijving huidige situatie op macroniveau 

 

Het studiegebied strekt zich uit over de traditionele landschappen (Kaart 13-2) ‘Zandlemig 

Hageland’ (520000) in het noordwesten en ‘Holle wegenland van Hoegaarden’ (620010) voor het 

overgrote deel van het studiegebied. Tussen cluster B en C ligt een deel van het traditionele 

landschap van de ‘Getevallei’ (921048). De windturbines zelf zijn gelegen binnen het traditioneel 

landschap ‘Holle wegenland van Hoegaarden’ (620010). 

 

Het traditionele landschap ‘Zandlemige Hageland’ behoort samen het de subeenheid ‘Zandig 

Hageland’ tot de grotere landschappelijke eenheid ‘Hageland’. Dit landschap bestaat uit een 

parallelle structuur van (beboste) ruggen en valleien met rijbewoning op de overgang. Dit 

zandlemige deel gaat geleidelijk over in de Brabantse en Haspengouwse leemplateaus. Het 

landschap kent wijdse soms panoramische en meestal gerichte (ver)gezichten begrensd door 

topografie en vegetatie. 

 

De wenselijkheden voor toekomstige ontwikkelingen ten aanzien van dit landschap zijn: 

 behoud van de landschappelijke identiteit en herkenbaarheid die gekenmerkt wordt door 
een duidelijke toposequentie van het landgebruik; 

 herstel bocage-elementen in de valleien; 

 beschermen bronzones op de hellingen. 

 

Het traditionele landschap ‘Holle wegenland van Hoegaarden’ behoort tot de grotere 

landschappelijke eenheid ‘droog Haspengouw’. Het landschap van droog Haspengouw wordt 

gekenmerkt door een open landbouwgebied op een breed golvend leemplateau, versneden met 

smalle, ondiepe valleien met gesloten landschap. In dit landschap komen hoop- en 

nevelvlekdorpen voor op korte afstand van elkaar, met daarnaast ook grote geïsoleerde hoeven 

en verspreide bosjes. Deze hoopdorpen en geïsoleerde (kasteel)hoeven vormen de 

structurerende beelddragers van de open ruimte. Op het plateau zijn overal wijdse panoramische 

zichten die worden begrensd door de topografische skyline. In de valleien zijn er kortere zichten 

en doorkijken. De erfgoedwaarden van het gebied worden gekenmerkt door het voorkomen van 

groeven Gobertangesteen, talrijke archeologische vondsten, (Romeins)typische bouwstijl grote 

gesloten hoeven. 

 

De wenselijkheden voor toekomstige ontwikkelingen ten aanzien van dit landschap zijn: 

 maximaal behoud van de eigen landschappelijke identiteit van open field op een 
gedifferentieerde manier voor de verschillende subeenheden (behoud regionale 
diversiteit) door behoud van de hoofdfunctie landbouw; 

 weren lintbebouwing en open veld-verkavelingen; 

 vrijwaren van het aparte kleinschalige gesloten landschap van de valleien als 
structurerend element;  

 maximaal behoud en herstel van kleine (lineaire) landschapselementen; 
groenconnectiviteit verbeteren; 

 zorg voor het bouwkundig en archeologisch patrimonium;  
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 bijzondere aandacht voor het afremmen van de bodemerosie in het kader van duurzame 
ontwikkeling. 

 

Het traditionele landschap van de ‘Getevallei’ behoort tot de grote landschappelijke eenheid van 

de ‘Dijle-Demer-Getevallei’. De Demer en de benedenlopen van de Gete en Dijle, en de Rupel 

vormen samen de grote oost-west hydrografische as van het Vlaamse Gewest. Het landschap 

hier bestaat uit een brede vallei met begrenzende dalwanden, vegetatiemassa’s en schermen en 

verstedelijkt weefsel. Het (lineair) groen versterkt topografische structuur. De zichtbare open 

ruimten hebben een sterk wisselende omvang, en worden begrensd door vegetatie, topografie 

en bebouwing.  

 

De wenselijkheden voor toekomstige ontwikkelingen ten aanzien van dit landschap zijn: 

 vrijwaren waterrijke valleigronden 

 
13.4.1.2 Beschrijving huidige situatie op mesoniveau 

 

Cultuurhistorische ontwikkeling 

 

Het studiegebied bestaat uit een open glooiend landbouwgebied.  

Op de Ferrariskaart (1771-1778) is te zien dat de streek toen eveneens voornamelijk uit 

landbouwgebied bestond. De hoger gelegen plateau’s worden voornamelijk ingevuld met 

akkerland. In het westelijk deel van het studiegebied zijn ook enkele beboste fragmenten te zien.  

Verder blijkt uit het oud kaartmateriaal dat de tussenliggende vochtigere valleigebieden worden 

ingevuld met graslanden en een meer gesloten landschappelijk karakter hebben door de 

bewoning, perceelsrandbegroeiing en percelen bos. Verder blijkt dat de bebouwing zich 

concentreert in de beekvalleien, hier liggen de verschillende dorpen. Op de hogere plateau’s komt 

eerder verspreide bewoning voor in de vorm van (vierkants)hoeven en kleinere gehuchten. 

Voornamelijk in de zuidoostelijke helft van het studiegebied, in de omgeving van Hoegaarden, is 

de aanwezigheid van vele holle wegen op te merken uit de Ferrariskaart.  

 

De Leuvensesteenweg (N3) ten noorden van het projectgebied, die de verbinding vormt tussen 

(Tongeren,) Tienen en Leuven, is reeds aanwezig. Deze werd aangelegd in 1711 door de Staten 

van Brabant. De verstedelijkte kernen van Tienen en Leuven met hun omwalling zijn ook duidelijk 

zichtbaar op de kaart.  

 

Op de Vandermaelenkaart (1846 – 1854) komt een gelijkaardig beeld naar voor. Het areaal aan 

bos is wel geminderd.  

 

Op vandaag zijn deze beboste zones grotendeels verdwenen. Enkel het grote boscomplex van 

het Heverleebos – Meerdaalwoud ten (zuid)westen van het projectgebied is vandaag nog 

aanwezig. Het landschap bestaat nog steeds uit een voornamelijk open landbouwgebied, met 

akkerland op de plateau’s en meer vochtige weilanden in de valleigebieden. In deze 

valleigebieden is de bebossing wel eerder toegenomen, waarbij beemden omgezet zijn in 

populieraanplantingen. Ook is de perceelsrandbegroeiing hier grotendeels verdwenen.  

 

Andere grote veranderingen zijn de aanleg van de E40 rond 1974-’75 en de aanleg van de HST-

lijn langs de E40 in de jaren 1990, maar ook de plaatsing van moderne infrastructuur zoals 

bedrijventerreinen, nieuwe steenwegen, hoogspanningslijnen, etc. De structuur van de 

woonkernen is voor het grootste deel behouden. De kernen zijn wel uitgebreid, alsook 

lintbebouwing manifesteert zich voornamelijk aan de grenzen van de woonkernen. In de 

omgeving van de steden Leuven en Tienen is ook de uitbreiding van de verstedelijking merkbaar 

binnen het studiegebied. 
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Figuur 13-1 Uittreksel Ferrariskaart met weergave inplanting windturbines 

 

Het studiegebied is door onder andere de aanwezigheid van een vruchtbare bodem zeer 

interessant geweest voor de mens in het verleden, en wordt, zoals verder zal blijken, reeds vanaf 

de Steentijd gekenmerkt door de menselijke aanwezigheid. Verder zijn er verschillende resten 

teruggevonden uit de Gallo-Romeinse periode. Enkele overblijfselen van deze periode die 

vandaag nog zichtbaar zijn, zijn de verschillende heirbanen die het projectgebied doorkruisen. 

Ook van latere periodes zijn er verschillende resten gevonden, of zijn nog relicten aanwezig in 

het landschap.  
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Figuur 13-2 Relicten van Romeinse heirwegen in het studiegebied 

 

Erfgoedwaarde 

 

Landschapsatlas (Kaart 13-2) en beschermd erfgoed (Kaart 13-3) 

 

Het projectgebied is niet gelegen in een landschapsatlasrelict volgens de landschapsatlas. De 

dichtstbijzijnde landschapsatlasrelicten (landschapsatlas) liggen op een afstand van meer dan 

1 km van de windturbines: 

 Geïnventariseerd landschapsatlasrelict ‘Meldert’ (A20049) situeert zich op ca. 1,3 km 
ten zuidwesten van cluster B. 

 Geïnventariseerd landschapsatlasrelict ‘Heverleebos -Zoet Water - Meerdaal- en 
Mollendaalbos’ situeert zich op meer dan 3 km ten zuidwesten van cluster A. 

 Geïnventariseerd landschapsatlasrelict ‘Holle weg Longa’ situeert zich op ca. 3 km ten 
noordwesten van cluster C. 

 

Binnen het studiegebied zijn wel verschillende beschermde erfgoedwaarden aanwezig. Deze 

liggen eerder geclusterd, gekoppeld aan de beekvalleien en de daar gelegen dorpen, die tussen 

de verschillende clusters van windturbines lopen. Hierna volgt een beschrijving van de 

beschermde erfgoedwaarden, alsook de geïnventariseerde tuinen en parken en houtige 

gewassen, binnen een afstand van 2 km van de windturbines.  

 

Ter hoogte van de vallei van de Velpe en zijbeken, gelegen ten (zuid)oosten van cluster A, 

bevinden zich volgende beschermingen: 

 Beschermd landschap ‘Kasteeldomein van Kwabeek’ (OB000171) met beschermd 
monument ‘Kasteel van Kwabeek’ (OB000172 ) (ca. 500 m ten oosten van turbine WT 
N03). Een deel van dit kasteeldomein is tevens opgenomen in de inventaris van tuinen 
en parken ‘Domein van Kwabeek’ (ID668). De ‘Bundelboom van vijf platanen bij Kasteel 
van Kwabeek’ binnen dit domein is opgenomen in de inventaris Houtig Erfgoed (3263). 

 Beschermde monumenten ‘Pastorie Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartparochie’ 
(OB001917), ‘Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart met kerkhof: kerkhof’ op ca. 
1,5 km ten noordoosten van windturbines WT N03).  
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 Beschermd dorpsgezicht ‘Dorpskern van Neervelp’ (OB001504), met daarbinnen 
beschermde monumenten ‘Klein-Heidestraat 24: hoeve Noë (18e-eeuwse Brabantse 
vierkantshoeve)’ (OB001502), ‘Hoeve De Hertoch (bakstenen vierkantshoeve uit 1838, 
met een voor de streek unieke houten kaasdroger tegen de zijgevel’ (OB001503), ‘Sint-
Remigiuskerk en kerkhofmuur’ (OB001473) en beschermd landschap ‘Drie rode beuken 
in de warande van de pastorie’ (OB000163) (ca. 900 m ten zuiden van turbine WT N03).  

 Beschermd dorpsgezicht ‘Dorpskern van Opvelp’ (OB001310), met daarbinnen 
beschermde monumenten ‘Velpestraat 37: Jezuïetenhof (hoeve in het bezit van het 
Leuvense jezuïetencollege, 1648-1773)’ (OB001309), ‘Hoegaardsesteenweg 31: 
plattelandswoning met bijgebouwen, ommuring en hekken’ (OB001308), 
‘Hoegaardsesteenweg 10: Pastorie (ca. 1780) met voormalig koetshuis’ (OB001306) en 
‘Sint-Antonius-Abtkerk (herbouwd in 1770-1772) met kerkhofmuur en hekken’ 
(OB001305) (ca. 1,8 km ten zuiden van turbine WT N03).  

 

Ter hoogte van de vallei van de Mene en zijbeken, gelegen ten zuidoosten van cluster B, 

bevinden zich volgende beschermingen: 

 Beschermde monumenten ‘Sint-Janskerk’ (OB000361) en ‘Kerkstraat 31 (Sint-
Jansstraat): huis’ (OB000369) (ca. 600 m ten zuiden van turbine WT N09).  

 

Ter hoogte van de vallei van de Grote Gete en zijbeken, gelegen tussen cluster B en C, bevinden 

zich verschillende beschermingen. Deze bevinden zich echter op een afstand van meer dan 2 km 

van de dichtstbijzijnde turbines.  

 

In de omgeving van cluster C is nog volgend beschermd erfgoed aanwezig; 

 Beschermd monument ‘Pastorie Sint-Niklaasparochie met ommuurde tuin en hekken’ 
(OB001709) (ca. 1,2 km ten westen van turbine WT Z03).  

 Beschermd monument ‘Boerenburgerhuis’ (OB000865) binnen beschermd landschap 
‘Boerenburgerhuis met omgeving’ (OB000866) (ca. 500 m ten (noord)oosten van turbine 
WT Z03, aan de overzijde van de E40).  

 Beschermd monument ‘Huize Nazareth’ binnen beschermd dorpsgezicht ‘Huize 
Nazareth en omgeving’ (OB001466) (ca. 1 km ten noordoosten van turbine WT Z03, aan 
de overzijde van de E40). 

 Beschermd monument ‘Sint-Laurentiuskerk (toren, middenbeuk en koor)’ (OB000859) 
(ca. 1,2 km ten noordoosten van turbine WT Z03, aan de overzijde van de E40) 

 Beschermd monument ‘Twee bomen in het kasteelpark van Ast, meer bepaald de 
sequoiadendron giganteum L. en de Torreya californica Torr’ (OB000883) binnen 
beschermd dorpsgezicht ‘Tienen (Goetsenhoven): Aststraat: Kasteel van Ast met het 
kasteelpark’ (OB000882), dat tevens ook is opgenomen in de inventaris tuinen en parken 
‘Park van het kasteel van Ast (ID 214) (ca. 1km ten noordoosten van turbine WT Z03, 
aan de overzijde van de E40). 

 

Daarnaast zijn er nog een aantal meer verspreide beschermde erfgoedwaarden binnen het 

studiegebied.  

 Beschermd monument ‘Hoeve Blauwe Schuur’ (OB001426) (ca. 1,2 km ten zuiden van 
turbine WT N01). 

 Beschermd monument ‘Hoeve Katspoelhof’ (OB001425) (ca. 350 m ten zuiden van 
turbine WT N03, aan de overzijde van de E40).  

 Beschermd monument ‘Parochiekerk Sint-Gillis met kerkhof’ (OB000854) (ca. 1,2 km 
ten noorden van turbine WT.N08. 

 Beschermde monumenten ‘Parochiekerk Sint-Joris met kerkhof’ (OB001699) (ca. 1,3 km 
ten zuidoosten van turbine WT.N09). 

 Beschermd monument ‘Parochiekerk Sint-Anna’ (OB000164) (ca. 1,7 km ten noorden 
van WT N04) 

 

Ten zuidwesten van cluster A bevindt zich een grootschalig beschermd landschap ‘Heverleebos 

en Meerdaalwoud (ook te Bierbeek en Leuven)’ (OB000662). 
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Dit beschermd landschap komt grotendeels overeen met de gelijknamige ankerplaats. Dit 

landschap bestaat uit een groot boscomplex dat eertijds in het bezit was van de hertogen van 

Arenberg. Na Wereldoorlog I werden deze goederen verbeurd verklaard en aangeslagen. Als 

gevolg hiervan kwamen deze uitgestrekte bospartijen in het bezit van de Belgische Staat. Het 

bos sluit aan op het Arenbergkasteel te Heverlee. Archeologische vondsten uit het Neolithicum 

en de Romeinse periode werden geregistreerd. Het is een “permanent” bosgebied van meer dan 

3000 ha met een grote diversiteit aan fauna- en floraelementen. De afstand tot de dichtst 

bijgelegen turbine (WT N01) bedraagt echter ca. 4 km.  

 

Inventaris bouwkundig erfgoed 

 

De gebouwen opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed worden weergegeven op 

Kaart 13-4. Hieruit blijkt dat deze veelal gegroepeerd zijn binnen de omliggende dorpen in de 

valleigebieden, op een zekere afstand van de windturbines. Ook alle eerder genoemde 

beschermde monumenten zijn opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed.  

 

Archeologisch erfgoed 

 

Het projectgebied van het windturbinepark langs de E40 bevindt zich grotendeels in 

Haspengouw, gelegen in de vruchtbare leemstreek van midden-België, en deels in de 

zandleemstreek van het Hageland. De bodem van de Haspengouwse leemstreek is zeer 

vruchtbaar en was dus zeer interessant voor de mens in het verleden. Ook het Hageland kent 

een lange bewoningsgeschiedenis, met ook een zeer lange traditie van archeologisch onderzoek.  

 

Interessant voor het inschatten van de archeologische potentie in het projectgebied is de 

archeologische begeleiding van het traject van de hogesnelheidstrein langsheen de E40, die een 

archeologisch beeld verschaft van een strook parallel aan de lijn waarlangs de windturbines 

worden gepland. 50 

 

In het projectgebied zijn geen beschermde archeologische sites of geïnventariseerde 

archeologische zones gelegen, maar zijn wel reeds diverse archeologische waarnemingen 

gedaan. Voor de beschrijving van de archeologische waarden worden voornamelijk deze 

besproken die gelegen zijn ter hoogte van de verschillende inplantingsplaatsen en in de directe 

omgeving.  

 

De archeologische waarnemingen volgens de CAI worden hieronder weergegeven per 

windturbine/cluster (zie Kaart 13-5): 

 

In de directe omgeving van cluster A: 

 Ter hoogte van CAI 1094 (op 350 m) werd op basis van cartografische studie een vondst 

gedaan van een middeleeuwse alleenstaande hoeve. Op de ferrariskaart is deze hoeve 

weergegeven als de Catspoelhoeve. Deze hoeve, Katspoelhoeve, staat er vandaag nog 

en is beschermd als monument.  

 Ter hoogte van CAI 163627 (op 275 m) werd op basis van een cartografische studie een 

vondst gedaan van een middeleeuwse alleenstaande hoeve. Op de ferrariskaart is deze 

hoeve weergegeven als Schoodenhoff. Op de plaats van deze hoeve is vandaag ook 

een hoeve aanwezig. 

 Ter hoogte van CAI 2727 (op 188 m) werden op basis van een opgraving in 1987 

vondsten gedaan van een middeleeuwse steen- en pannenbakkerij. 

 

In de directe omgeving van cluster B: 

 Ter hoogte van CAI 692 (op 100 m) werden op basis van luchtfoto’s donkere vlekken 
geattesteerd. Nabij turbine WT Z01. 

 Ter hoogte van windturbine WT Z02 (aangrenzend): Ter hoogte van CAI 686 werd op 
basis van luchtfoto’s een cirkelvormige donkere omtrekspoor geattesteerd.  

                                                                 
50 Schryvers, A./L. Van Impe (eds.), Op het spoor van het verleden. Archeologie op de hogesnelheidslijn, Herent; Fock, 
H./C. Goffioul/H. Remy/D. Bosquet, 2008: Les traverses du temps. Archéologie et TGV, Namen. 
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 Ter hoogte van CAI 694 (op 174 m) werden op basis van luchtfoto’s donkere vlekken 
geattesteerd. Nabij windturbine WT N07 en WT N08. 

 Ter hoogte van CAI 518 (op 139 m) en 519 (op 265 m) werden op basis van luchtfoto’s 
kleine rechthoekige donkere omtreksporen geattesteerd.  

 

In de directe omgeving van de windturbines van cluster C zijn geen gekende meldingen van 

archeologische vondsten volgens de CAI. 

 

De waarnemingen zoals vermeld in de CAI tonen enkel het ‘gekende’ archeologisch materiaal. 

Het gekende archeologische erfgoed is echter slechts fractie van het gehele archeologische 

erfgoed. De hoeveelheid ongekend erfgoed is vele malen groter. Op basis van historisch 

kaartmateriaal kan ook een inschatting gemaakt worden van de mogelijke aanwezigheid van 

archeologisch erfgoed.  

 

Oud cartografisch materiaal, zoals de kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, de 

zogenaamde Ferrariskaart (1771-1778), en de Vandermaelenkaart (1846 – 1854) geven aan dat 

het gebied voornamelijk gelegen was in landbouwgebied, met enkele bossen. Vandaag bestaat 

het overgrote deel van het projectgebied nog steeds uit agrarisch gebied.  

 

Ten oosten van turbine WT N01 ligt de hoeve ‘Schooden hoff’, zoals weergegeven op de 

Ferrariskaart. De oudste teruggevonden vermelding dateert van 1390. Op vandaag is hier nog 

een hoeve gelegen, maar niet beschermd als monument of opgenomen in de inventaris 

bouwkundig erfgoed.  

 

 
Figuur 13-3 Uittreksel uit Ferrariskaart met weergave Schoetenhof in nabijheid van turbine WT N01 

 

In de nabijheid van turbine WT N03 bevindt zich het ‘Kasteel van Vertryck’, zoals weergegeven 

op de Ferrariskaart. Dit kasteel met hoeve is nu gekend als het kasteel van Kwabeek. De eerste 

bewoners van “het goed van Kwabeek” pachtten de hoeve van Kwabeek en de molen van de 

graaf van Leuven. De hoeve is dus enkele eeuwen ouder dan het kasteel. Gerard van Wezemaal, 

die als eerste de titel “heer van Kwabeek” droeg is vermoedelijk de bouwheer van het eerste 

kasteel of heerlijk slot, vermoedelijk rond 1270. 

 

De ferrariskaart toont een waterkasteel, toegankelijk via een ophaalburg, gelegen in een fraaie, 

geometrisch aangelegde tuin. Verschillende eigenaars hebben het kasteel verbouwd tot het 

huidige gebouw dat dienst doet als het gemeentehuis van Boutersem. 

De kasteelsite ligt dicht bij het indicatief toponiem 't Kyzerrijk wat kan wijzen op Romeinse 

aanwezigheid. 
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Figuur 13-4 Uittreksel uit Ferrariskaart met weergave Kasteel van Kwabeek in nabijheid van turbine WT N03 

 

Op basis van de bodemtypologie en het bodemgebruik kan ook een inschatting gemaakt worden 

van de intactheid van het archeologische erfgoed.  

 

In het projectgebied zijn geen sterke bodemverstoringen vast te stellen. Gezien het bodemgebruik 

de laatste eeuwen grotendeels agrarisch was, is het bewaringspotentieel hoog. Uit de potentiële 

bodemerosiekaart (2015) en erosiegevoelige gebieden (watertoets) (www.geopunt.be) blijkt wel 

dat voor bepaalde locaties de potentiële erosie hoog kan zijn. Ook de watertoetskaart toont dat 

het overgrote deel van het projectgebied erosiegevoelig is. Dit kan dus tot gevolg hebben dat een 

deel van de archeologische sporen, die minder diep ingezet zijn, verdwenen zijn. Op de lager 

gelegen gebieden heeft het geërodeerde materiaal zich afgezet. Het bedekt en beschermt hier 

de archeologische resten.  

 

Uit voorgaande analyse van gekende waarden blijkt dat het studiegebied zeer rijk is aan 

archeologisch erfgoed. Binnen en in de omgeving van het projectgebied werden verschillende 

vondsten gedaan met concentraties of losse vondsten van steentijdmateriaal (voornamelijk 

Mesolithicum en Neolithicum), resten uit de Romeinse periode (voornamelijk vondsten van 

aardewerk en bouwmateriaal, maar ook enkele graven/grafheuvels of opgraving van een 

Romeinse villa), resten uit de Middeleeuwen (waaronder aardewerk, maar ook waarnemingen 

van hoeves, site met walgracht, motte of andere kasteelsites, die zichtbaar zijn op oud 

kaartmateriaal en veelal vandaag nog aanwezig zijn) en latere periodes (16de-17de eeuws 

aardewerk, maar ook verdedigingselementen). De archeologische waarnemingen doen zich 

zowel voor op de hoger gelegen plateau’s als in de beekvalleien.  

 

Tot slot werden bij luchtfotografische prospectie grondsporen (veelal in de vorm van donkere 

vlekken) aangetroffen op verscheidene plaatsen in het landschap. Hoewel hun datering 

onduidelijk is, wijzen ze mogelijk op de aanwezigheid van archeologische resten. 

 

Structuur van het landschap 

 

De structuur van het landschap wordt gekarakteriseerd door een duidelijk reliëf, dat de overgang 

vormt tussen het Ardeens Plateau en de Vlaamse Laagvlakte.  

 

Het landschap bestaat uit een zacht glooiend heuvellandschap, dat door een aantal vrij smalle, 

diep ingesneden valleien (Bierbeek, Velpe, Mene, Grote Gete) wordt ingesneden.  

De heuvels maken deel uit van het Brabants Plateau (in het westen) en het Haspengouws plateau 

(in het oosten). Voornamelijk in het oosten van het studiegebied, ter hoogte van de vallei van de 

Mene en de Grote Gete, hebben de sterk uitgesproken hoogteverschillen in belangrijke mate 

bijgedragen tot het ontstaan van een zeer uitgebreid net van holle wegen. 

 



Discipline Landschap, Bouwkundig erfgoed en Archeologie 

 

 

 

Pagina 146 van 319 

 

 

 

 
 

De valleien zijn structuurbepalend. Ze vormen een contrast met het akkerland op het plateau, 

want hier liggen dorpen, graslanden en bossen. De lijnen van de hellingsruggen zijn 

landschapsvormend, ze bepalen de visuele horizon. Klokkentorens en watertorens zijn 

referentiepunten waarvan sommige bijdragen tot de landschapskwaliteit. Verkeersinfrastructuur, 

zoals de autosnelweg E40 en de HST-spoorlijn, zijn structuurbepalend. Deze antropogene 

elementen vormen een fysieke barrière in het landschap.  

 

Verder naar het oosten van het projectgebied langs de E40, ter hoogte van de gemeenten Orp-

Jauche, Helecine, Lincent, Hannuit op het Waals grondgebied, en de gemeenten Landen en 

Gingelom op het Vlaams grondgebied zijn reeds verschillende turbines vergund of gerealiseerd 

(Kaart 7-1). Door de bundeling van de turbines en de grootschalige lijninfrastructuur wordt de 

ligging van deze lijninfrastructuur hier benadrukt in het landschap.  

 

De zichtlijnen in dit landschap lopen over korte of gemiddelde afstand. Er zijn wel panoramische 

vergezichten op de heuveltoppen. Het netwerk van graslanden en opgaande begroeiing in de 

valleien en dalen draagt bij tot de kwaliteit van het landschap en van de dorpssilhouetten.  

 
13.4.1.3 Beschrijving huidige situatie op microniveau 

 

In wat volgt, wordt per windturbine/cluster een korte beschrijving gegeven van de 

landschapselementen en –componenten en erfgoedwaarden binnen en in de directe omgeving 

van het projectgebied, hierbij gaat ook aandacht uit naar de perceptieve kenmerken en 

belevingswaarde. De beschrijving per cluster/windturbine wordt opgebouwd in tabelvorm waarbij 

(indien relevant) de aspecten landschappelijke structuur, (positieve en negatieve) beeldwaarde 

en erfgoedwaarde aan bod komen.  
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Cluster Landschappelijke structuur, -elementen en -
componenten 

Zichtbaarheid en (positieve en negatieve) 
beeldwaarde 

Erfgoedwaarden 

A  Open akkerlandbouwgebied gelegen op 
heuvelrug tussen riviervalleien Bierbeek en 
Velpe.  

 Barrière door de E40 en HST-lijn die doorheen 
de cluster lopen.  

 Verspreid liggen enkele kleine bospercelen. 

 Kleine landschapselementen aanwezig onder 
de vorm van houtkanten (tussen percelen, 
langs wegen of op taluds), bomenrijen en taluds 

 Goede zichtbaarheid door hogere ligging op 
heuveltop 

 Visuele begrenzing ter hoogte van omliggende 
woonkernen en woonlinten, vegetatie, en 
beperkt door de E40 en HST-lijn. Deze laatste 
zorgen voor (visuele) verstoring.  

 

 In de directe nabijheid van turbine WT N01 ligt 
een beschermd monument Katspoelhof, tevens 
opgenomen in de inventaris bouwkundig 
erfgoed.  

 Overige erfgoedwaarden in omgeving liggen 
voornamelijk in vallei van de Velpe ten oosten 
van de cluster.  

 Verschillende archeologische waarnemingen 
(CAI) in de directe omgeving. Binnen het 
projectgebied is een groot 
(bewarings)potentieel van archeologisch 
materiaal te verwachten. 

B  Open akkerlandbouwgebied gelegen op 
heuvelrug langs de vallei van de Mene.  

 Barrière door de E40 en HST-lijn die doorheen 
de cluster lopen.  

 Enkele kleine landschapselementen aanwezig 
onder de vorm van houtkanten (tussen 
percelen, langs wegen of op taluds), 
bomenrijen taluds en holle wegen 
(Doornestraat) 

 Goede zichtbaarheid door hogere ligging op 
heuveltop 

 Visuele begrenzing ter hoogte van omliggende 
woonkernen en woonlinten, vegetatie, en 
beperkt door de E40 en HST-lijn. Deze laatste 
zorgen voor (visuele) verstoring.  

 Geen bovengrondse erfgoedwaarden in de 
directe omgeving 

 Dichtstbijzijnde erfgoedwaarden liggen ter 
hoogte van omliggende woonkernen Hoksem, 
Kumtich en Willebringen  

 Verschillende archeologische waarnemingen 
(CAI) in de directe omgeving. Binnen het 
projectgebied is een groot 
(bewarings)potentieel van archeologisch 
materiaal te verwachten. 

C  Open akkerlandbouwgebied gelegen op 
heuvelrug.  

 Gelegen ten zuiden aansluitend bij de HST-lijn 
en de E40  

 Enkele kleine landschapselementen aanwezig 
onder de vorm van houtkanten (tussen 
percelen, langs wegen of op taluds), 
bomenrijen taluds en holle wegen (zoals 
Diepsestraat, Mispeleer, Geldenakensestraat, 
Kapitalenveldstraat) 

 Goede zichtbaarheid door hogere ligging op 
heuveltop 

 Visuele begrenzing ter hoogte van omliggende 
woonkernen en woonlinten, vegetatie, en 
beperkt door de E40 en HST-lijn. Deze laatste 
zorgen voor (visuele) verstoring.  

 Ca. 500 n ten oosten van turbine WT Z03 ligt 
een beschermd landschap en monument 
Boerenburgerhuis (met omgeving).  

 Overige erfgoedwaarden voornamelijk in de 
omliggende woonkernen van Outgaarden, 
Goetsenhoven. 

 Archeologische waarnemingen (CAI) in de 
ruimere omgeving. Binnen het projectgebied is 
een groot (bewarings)potentieel van 
archeologisch materiaal te verwachten. 
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13.4.2 Geïntegreerd ontwikkelingsscenario 

 
Relevant voor de discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie is de realisatie van 
het Windturbineproject Greensky. 
 
Voor een meer gedetailleerde bespreking van deze ontwikkelingen wordt verwezen naar het 
algemeen hoofdstuk ‘geïntegreerd ontwikkelingsscenario’.  

 
13.5 Beschrijving van de milieueffecten 

 
13.5.1 Milieueffecten ten opzichte van de huidige situatie 

 
13.5.1.1 Aanlegfase 

 

Effectgroep ‘wijzigingen landschappelijke structuren en relaties’ 

 

Ten gevolge van voorliggend project zullen graafwerken nodig zijn, die kunnen leiden tot 

wijzigingen in het reliëf en de landschapsstructuur. Door bodemverdichting, wijzigingen van het 

reliëf, … worden tijdens de werken de typische bodemstructuren en geomorfologie gewijzigd. Dit 

impliceert een verlies aan geopatrimoniumwaarde. Deze effectgroep komt aan bod bij de 

discipline bodem. Het verdwijnen van ecotopen en ecologische versnippering wordt besproken in 

de discipline biodiversiteit. 

 

De vergravingen betreffen echter zeer lokale ingrepen op microniveau. De te vergraven 

oppervlakte betreft de zone van de funderingsputten die maximaal 576 m² (24 m x 24 m) 

bedragen. De geplande turbines bevinden zich veelal op de top of randen van de heuvels en ter 

hoogte van akkerlandpercelen waar veelal geen belangrijke geomorfologische processen actief 

zijn en waar veelal geen kleine landschapselementen aanwezig zijn. De werfzone is echter ruimer 

dan de funderingsput en de locatie van de turbines zelf (zie algemene projectbeschrijving). De 

werfzone sluit aan bij de in te plannen windturbine, maar de effectieve locatie is nog niet gekend. 

Ook de locatie van de in te richten toegangswegen of de aanvoerroutes voor de uitzonderlijke 

transporten (transport onderdelen windturbines) is nog niet gekend. Voor deze laatste dienen de 

wegen die gebruikt worden aangepast te zijn aan een aantal randvoorwaarden. Indien in functie 

hiervan kleine landschapselementen (zoals houtkanten of bomenrijen) dienen te verdwijnen, kan 

dit als negatief (--) beoordeeld worden. Daarom wordt als maatregel opgenomen om de kleine 

landschapselementen te behouden of herstellen. Specifiek met betrekking tot de aanvoerroutes 

van uitzonderlijke transporten wordt bijkomend als maatregel opgenomen om de holle wegen 

aanwezig binnen het studiegebied te vrijwaren.  

 

Indien rekening wordt gehouden met deze maatregelen kan de impact op landschappelijke 

structuur en relaties gedurende de aanlegfase als te verwaarlozen (0) worden beoordeeld. 

 

Deze beoordeling is geldig voor alle clusters. Voor de beoordeling van deze effectgroep wordt er 

dan ook niet dieper ingegaan op een bespreking per cluster. 

 

Effectgroep ‘wijziging erfgoedwaarde en archeologie’ 

 

Door voorliggend project wordt er tijdens de aanlegfase in het algemeen geen beschermd of 

bouwkundig erfgoed vernietigd. De (beschermde) erfgoedwaarden situeren zich op zekere 

afstand tot de werfzones, waardoor geen directe of indirecte fysieke impact op deze 

erfgoedwaarden wordt verwacht.  

 

Wel kan er een visuele impact zijn ten gevolge van werkzaamheden. De beschermde 

erfgoedwaarden bevinden zich veelal in de gesloten valleigebieden, waardoor de visuele 

reikwijdte hier beperkt is. Overigens zorgen de aanwezigheid van de autosnelweg E40 en de 

HST-lijn reeds voor een zekere verstoring op de hier nabijgelegen erfgoedwaarden.  
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Deze elementen in combinatie met het feit dat de periode van de aanlegfase beperkt is ten 

aanzien van de exploitatiefase, zorgen ervoor dat het (visueel) verstorende effect van het 

plaatsen van de turbines op de erfgoedwaarden als beperkt kan worden ingeschat.  

 

Gezien geen directe of indirecte aantasting van al dan niet beschermd erfgoed en beperkte 

(visueel), maar tijdelijke verstorende impact wordt de impact op bovengrondse erfgoedwaarden 

ten gevolge van de aanlegfase als verwaarloosbaar (0) ingeschat.  

 

Voor de bouw van de windturbines zijn vergravingen nodig en wordt zwaar materiaal ingezet. Dit 

kan leiden tot vernietiging en aantasting van archeologisch erfgoed in de bodem.  

Rechtstreeks zal door de inplanting van de turbines telkens een bouwput worden uitgegraven met 

een oppervlak van iets groter dan het funderingsmassief. Het funderingsmassief is ongeveer 24 

m bij 24 m groot. Een rechtstreekse impact heeft verder ook de aanleg van de ondergrondse 

middenspanningskabels of desgevallend een ondergronds station. De ligging van deze kabels is 

nog niet concreet gekend, deze zullen veelal onder de toegangsweg voorzien worden, waarbij 

getracht wordt om zoveel mogelijk clusters met intrapark-kabels te verbinden om zo weinig 

mogelijk cabines te voorzien. Een studie met betrekking tot de netaansluiting wordt uitgevoerd. 

Maar er wordt verwacht dat deze ingreep eerder beperkt is. Waar de aanleg van de kabels onder 

de toegangsweg niet mogelijk is, zal deze door het landbouwperceel aangelegd worden. Hierbij 

wordt de kabel voldoende diep gelegd en het terrein in zijn oorspronkelijke staat hersteld zodat 

ook hier de effecten beperkt zijn. 

 

Naast deze directe impact zijn er ook een aantal andere bodemverstorende activiteiten die 

gepaard gaan met de aanlegfase, zoals de creatie van werkzones, toegangswegen of eventuele 

bemaling. De werkzone omvat een verhard werkplatform voor de opbouw van de turbine en 

aanpalende stockeerzone en obstakelvrije zone, en beslaat ca. 2.500 m². Deze zones zullen 

betreden worden door zware machines. Tot slot dienen een aantal wegen van ongeveer 4,5 m 

breed aangelegd, verhard en/of verbreed te worden. Deze ingrepen hebben allemaal een 

verschillende impact op het bodemarchief. De bodem in deze zones kan samengedrukt raken 

door de uitgevoerde activiteiten en bijgevolg het bodemarchief aantasten. 

 

Gezien de ligging van de windturbines en werfzones in gebieden met een hoge archeologische 

potentie (zie beschrijving referentiesituatie) en de beperkte verstoring van de bodem (geploegde 

en geërodeerde bodem), zal de kans zeer groot zijn dat er tijdens de werken archeologische sites 

worden aangesneden. Het effect op het archeologisch erfgoed kan bijgevolg potentieel als 

aanzienlijk negatief (---) beoordeeld worden.  

Dit effect is echter te nuanceren rekening houdende met de recent aangepaste wetgeving rond 

archeologie.  

 

Conform het onroerend erfgoeddecreet (12 juli 2013) zal de omgevingsvergunningsaanvraag 

vergezeld moeten zijn van een bekrachtigde archeologienota.  

 

De al dan niet verplichte opmaak en toevoeging van een archeologienota is afhankelijk van de 

een aantal drempelwaarden (Onroerenderfgoeddecreet 12 juli 2013 art.5.4.1; gewijzigd bij 

decreet van 7 juli 2017). 

Een bekrachtigde archeologienota is verplicht in volgende situaties: 

1. aanvragen met betrekking tot percelen die gelegen zijn in een voorlopig of definitief 
beschermde archeologische site; 

2. aanvragen waarbij de totale oppervlakte van de ingreep in de bodem 100 m² of meer 
beslaat en de totale oppervlakte van de kadastrale percelen waarop de vergunning 
betrekking heeft 300 m² of meer bedraagt en waarbij de betrokken percelen geheel of 
gedeeltelijk gelegen zijn in archeologische zones, opgenomen in de vastgestelde 
inventaris van archeologische zones; 

3. aanvragen waarbij de totale oppervlakte van de ingreep in de bodem 1000 m² of meer 
beslaat en de totale oppervlakte van de kadastrale percelen waarop de vergunning 
betrekking heeft 3000 m² of meer bedraagt en waarbij de percelen volledig gelegen zijn 
buiten archeologische zones, opgenomen in de vastgestelde inventaris van 
archeologische zones. 
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De aanvrager van een omgevingsvergunning wordt van die verplichting vrijgesteld: 

1. indien de aanvraag betrekking heeft op een gebied waar geen archeologisch erfgoed te 
verwachten valt, zoals vastgesteld door de Vlaamse Regering; 

2. indien de aanvraag betrekking heeft op werkzaamheden aan bestaande lijninfrastructuur 
en haar aanhorigheden binnen een archeologische zone, opgenomen in de vastgestelde 
inventaris van archeologische zones, waarbij de oppervlakte van de ingreep in de bodem 
buiten het gabarit van de bestaande lijninfrastructuur en haar aanhorigheden minder dan 
100 m² beslaat; 

3. indien de aanvraag betrekking heeft op werkzaamheden aan bestaande lijninfrastructuur 
en haar aanhorigheden buiten een archeologische zone, opgenomen in de vastgestelde 
inventaris van archeologische zones en buiten een voorlopig of definitief beschermde 
archeologische site, waarbij de oppervlakte van de ingreep in de bodem buiten het gabarit 
van de bestaande lijninfrastructuur en haar aanhorigheden minder dan 1000 m² beslaat, 
wanneer de lijninfrastructuur waarvoor de omgevingsvergunning wordt aangevraagd 
meer dan 1000 meter bedraagt; 

4. indien de aanvrager een natuurlijke persoon of privaatrechtelijke rechtspersoon is, de 
totale oppervlakte van de ingreep in de bodem minder dan 5000 m² beslaat, en de 
betrokken percelen volledig gelegen zijn buiten woongebied of recreatiegebied en buiten 
archeologische zones opgenomen in de vastgestelde inventaris van archeologische 
zones en buiten beschermde archeologische sites; 

5. indien de handelingen louter betrekking hebben op verbouwingswerken of 
vernieuwbouw, zonder bijkomende ingreep in de bodem; 

6. indien de handelingen louter betrekking hebben op de regularisatie van 
vergunningsplichtige projecten, overeenkomstig artikel 81 van het decreet van 25 april 
2014 betreffende de omgevingsvergunning en alle ingrepen in de bodem al zijn 
uitgevoerd; 

7. indien de vergunningsaanvraag kadert in verbeterd bodembeheer en uitsluitend 
betrekking heeft op een reliëfwijziging in agrarisch gebied, niet gelegen in een 
archeologische zone zoals opgenomen in de vastgestelde inventaris van archeologische 
zones of een voorlopig of definitief beschermde archeologische site, als gevolg van een 
afgraving van teelaarde tot 40 cm en de latere toevoeging met dezelfde teelaarde. 

 

Vergunningsaanvragen in het kader van voorliggend project vallen vermoedelijk onder situatie 3, 

gezien de totale oppervlakte van de kadastrale percelen waarop de vergunning betrekking heeft 

meer dan 3000 m² zal bedragen en de totale oppervlakte van de ingreep in de bodem51 meer dan 

1000 m² beslaat.  

 

Een archeologienota, zoals voorzien in de wetgeving, dient te worden opgemaakt door een 

erkend archeoloog en geeft het resultaat weer van een archeologisch vooronderzoek. Verder zal 

deze ook uitspraak doen over het al dan niet nemen van maatregelen in een vervolgtraject 

(vrijgave, opgraving, behoud in situ, …). 

 

In het geval dat het vooronderzoek, met uitzondering van de bureaustudie, niet kan worden 

uitgevoerd (wanneer bijvoorbeeld de gronden nog niet onteigend zijn, de gronden nog niet 

toegankelijk), verloopt dit via een uitgesteld traject. Het vooronderzoek met ingreep in de bodem 

zal dan pas na de vergunningsaanvraag worden uitgevoerd. Aan het einde van dit uitgesteld 

vooronderzoek stelt de erkende archeoloog een nota (geen archeologienota deze keer) op met 

eventuele maatregelen die nodig zijn bij de geplande werken. Deze nota dient opnieuw 

bekrachtigd te worden door het agentschap Onroerend Erfgoed of een 

onroerenderfgoedgemeente. 

                                                                 
51 Onder ingreep in de bodem wordt verstaan: elke wijziging van de eigenschappen van de ondergrond door verwijdering 
of toevoeging van materie, door verhoging of verlaging van de grondwatertafel, of door samendrukken van de materialen 
waaruit de ondergrond bestaat. Dit begrip moet dus ruim gelezen worden: het is niet beperkt tot de effectieve uitgravingen 
(bv. individuele funderingsputten), maar slaat op de volledige bebouwde of bewerkte zone, inclusief randinfrastructuur, 
omgevingsaanleg en werfzone (in voorliggend geval bedraagt de oppervlakte van de werfzone per turbine al ongeveer 
2.500 m²). 
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Met de opmaak van een archeologienota in functie van de vergunningsaanvraag wordt de impact 

ten gevolge van het ongedocumenteerde verlies van archeologisch erfgoed bijgevolg 

ondervangen. Het resulterende effect kan in dit geval beperkt negatief (-) beoordeeld worden. 

  

Compactie ten gevolge van zware machines wordt niet verwacht, gezien uit de discipline Bodem 

blijkt dat de bodems in het projectgebied weinig gevoelig zijn voor verdichting. 

 
13.5.1.2 Exploitatiefase 

 

Effectgroep ‘wijzigingen landschappelijke structuren en relaties’ 

 

De impact van de inplanting van de windturbines op de landschappelijke structuren en relaties 

kan beoordeeld worden aan de hand van een aantal criteria52: 

 

 De leesbaarheid van de landschapsstructuren: 
 

Het huidige landschap ter hoogte van het projectgebied bestaat uit duidelijk onderscheiden  

heuveltoppen in gebruik als open akkerbouwgebied en lager gelegen valleigebieden, die meer 

gesloten zijn door bebouwing en vegetatie. Doorheen dit goed leesbaar landschap snijden de 

lijnvormige infrastructuren van de E40 en de HST-lijn.  

 

De inplanting van de windturbines volgens een onderbroken kromme langsheen de E40 en de 

HST-lijn, laat toe om ze te groeperen bij deze landschapsvormende structuren. De aantasting 

van de leesbaarheid van het landschap door deze infrastructuur wordt zo grotendeels 

vermeden. Overigens is de aanwezigheid van windturbines geen volledig nieuw element in de 

ruimere omgeving. Meer naar het oosten van het projectgebied zijn reeds een aantal vergunde 

turbines aanwezig eveneens gebundeld langs de E40.  

 

De windturbines bevinden zich op of dichtbij hellingsruggen, waardoor de ligging van deze 

heuvelruggen ietwat versterkt wordt in het landschap. Deze inplantingswijze draagt bijgevolg 

bij tot de integratie ervan binnen het landschap. 

 

 De openheid van het gebied: 
 

Zoals blijkt uit de referentiebeschrijving wordt het landschap waar de windturbines ingepland 

worden, gekenmerkt wordt door een open grootschalig landbouwlandschap.  

Uit praktijkervaring en literatuur blijkt dat het effect van windturbines in een open landelijke 
omgeving groter is dan in een gesloten landschap. 
 

Door de huidige opstellingsvorm van de geplande turbines blijft de openheid van het 

landschap echter beleefbaar en blijft de grote maat van het landschap afleesbaar. De turbines 

worden immers nabij de E40 ingepland, waar de openheid al deels is aangetast, en snijden 

niet veel dieper in het open landschap in. Door de tussenafstand tussen de verschillende 

clusters blijft ook de grote maat van het landschap afleesbaar (zie ook onderstaande figuur). 

Het open landschap zal door de turbines slechts beperkt kleiner, begrensder worden. 

 

                                                                 
52 ROM3D, H+N+S Landschapsarchitecten (2013). Handreiking waardering landschappelijke effecten van windenergie. 
Agentschap NL, Amersfoort. 
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Figuur 13-5 Impact van de opstelling op de openheid van het landschap. Links: opstelling vermindert de openheid 
van het landschap en werkt schaalverkleinend; rechts: openheid van het landschap blijft afleesbaar. Bron: ROM3D, 
H+N+S Landschapsarchitecten (2013). “Handreiking waardering landschappelijke effecten van windenergie”. 
Agentschap NL, Amersfoort.  

 

 De schaal van het landschap: 
 

Windturbines kunnen een verkleinend effect hebben op de beleving van de schaal van 

bepaalde landschappelijke elementen, zoals bijvoorbeeld waterwegen en bomen, maar ook 

op andere elementen in het landschap, zoals bebouwing. Enkel zeer grootschalige structuren, 

kunnen zich verhouden tot de maat van de windturbines.  

 

De windturbines worden veelal ingepland ter hoogte van een open grootschalig 

landbouwlandschap, met beperkte vegetatie in de directe omgeving. De waterlopen liggen 

veelal op een zekere afstand tussen de verschillende clusters van de turbines. Hier is ook 

tevens de meeste bebouwing gesitueerd. In de directe nabijheid van de turbines liggen ook 

wel een aantal gebouwen of andere elementen waarop de turbines een verkleinend effect 

kunnen hebben. 

 

Op grote schaal wordt er echter geen belangrijk verkleinend effect verwacht op de aanwezige 

landschappelijke structuren en elementen.  

 

 Zichtlijnen/relaties in het landschap 
 

De zichtlijnen binnen het landschap worden voornamelijk afgebakend door de vegetatie en 

bebouwing in de valleigebieden. Op de heuveltoppen zijn er wel panoramische vergezichten, 

maar de aanwezigheid van de E40 met groenbuffer zorgt hierbij wel voor een begrenzing van 

deze vergezichten in bepaalde richtingen. 

 

Gezien de lineaire opstelling langs deze E40 wordt verwacht dat de bijkomende beïnvloeding 

of blokkering van de zichtlijnen door de windturbines eerder beperkt zal zijn.  

 

Algemeen gesteld, zal de inplanting van de windturbines bijgevolg weinig invloed hebben op de 

landschappelijke structuur, door de lineaire inplanting langs de E40 en HST-lijn.  

De lijn windturbines creëert een lijnvormig landschapselement dat de landschapsstructuur mee 

zal bepalen. Anderzijds zal de grote concentratie van windturbines de wijdsheid van het open 

landschap beperkt verminderen.  

De impact kan bijgevolg als beperkt negatief (-) beoordeeld worden. 

 

Deze beoordeling is geldig voor alle clusters. Voor de beoordeling van deze effectgroep wordt er 

dan ook niet dieper ingegaan op een bespreking per cluster. 

 

Effectgroep ‘wijziging erfgoedwaarde en archeologie’ 

 

Eventuele directe en indirecte fysieke aantasting van de aanwezige erfgoedwaarden werden 

reeds besproken bij de aanlegfase.  
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In de exploitatiefase kunnen de windturbines een impact hebben op de ensemble- en 

contextwaarde van het erfgoed alsook op de beleving en de perceptieve kenmerken vanaf deze 

erfgoedwaarden.  

Deze elementen kunnen grotendeels beoordeeld worden op basis van de visuele impact die de 

turbines hebben op deze erfgoedwaarden. 

 

In voorliggend MER zal de visuele impact worden nagegaan aan de hand van viewsheds53 en 

visualisaties. Voor meer info hierover wordt verwezen naar de effectgroep ’wijziging perceptieve 

kenmerken en belevingswaarde’ en ‘afbakening studiegebied’.  

Hieronder volgt een bespreking van de mogelijke visuele impact op de erfgoedwaarden binnen 

de visuele invloedszone (zone binnen de perimeter van 2 km rondom de turbines). Rekening 

houdende met de omvang van het studiegebied en hoeveelheid aan erfgoedelementen is het 

moeilijk om één globale beoordeling te geven van de impact van het project op deze 

erfgoedwaarden. 

 

 Landschapsatlasrelicten 

 

Ankerplaats ‘Meldert’ (A20049) situeert zich op ca. 1,3 km ten zuidwesten van cluster B. 

Uit de viewsheds blijkt dat vanuit deze ankerplaats de zichtbaarheid naar de windturbines zeer 

beperkt is. Dit zal veelal het gevolg zijn van de ligging binnen de vallei van de Mene en de 

hier aanwezige hoger opgaande vegetatie.  

 

 Erfgoedwaarden ter hoogte van de vallei van de Velpe en zijbeken, gelegen ten (zuid)oosten 
van cluster A.  

 

Algemeen blijkt uit de viewsheds dat de zichtbaarheid vanaf de hier aanwezige beschermde 

erfgoedwaarden naar de windturbines zeer beperkt is. Dit blijkt zo voor het beschermd 

landschap ‘Kasteeldomein van Kwabeek’, beschermd dorpsgezicht ‘Dorpskern van Neervelp’ 

(OB001504), beschermde monumenten ‘Pastorie Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartparochie’ 

(OB001917) en (OB001918). Ook de zichtbaarheid naar de turbines vanaf de bouwkundige 

relicten gelegen binnen deze vallei blijkt zo goed als verwaarloosbaar te zijn.  

 
Ter hoogte van het noordelijke deel van het beschermd dorpsgezicht ‘Dorpskern van Opvelp’ 
(OB001310) zijn enkele van de windturbines van cluster A zichtbaar. De beschermde 
monumenten binnen dit dorpsgezicht liggen in het zuidelijke deel en ondervinden doorgaans 
geen visuele impact van de turbines. In het noordelijke deel zal de contextwaarde gedeeltelijk 
worden aangetast door de nieuwe elementen in het landschap die zichtbaar zullen zijn. Het 
effect kan als beperkt negatief tot negatief (-/--) beoordeeld worden.  

 

 Erfgoedwaarden ter hoogte van de vallei van de Mene en zijbeken, gelegen ten zuidoosten 
van cluster B: 

 

Uit de viewshed is niet helemaal af te leiden of vanaf de beschermde monumenten Sint-

Janskerk’ (OB000361) en ‘Kerkstraat 31 (Sint-Jansstraat): huis’ (OB000369) de turbines 

zichtbaar zijn. De viewshed toont een gevlekt beeld, mogelijk als gevolg van de aanwezige 

bebouwing. 

Een duidelijker beeld van de eventuele visuele impact van de windturbines kan afgeleid 

worden onderstaande visualisatie. Uit deze visualisatie (foto genomen in Hoksem ter hoogte 

van de Bronstraat 6, noordelijke richting, in de directe nabijheid van de beschermde 

monumenten) blijkt dat de turbines zo goed als niet zichtbaar zijn, door de afscherming van 

de aanwezige bebouwing.  

Het effect op deze erfgoedwaarden kan bijgevolg als verwaarloosbaar (0) beoordeeld 
worden. 

                                                                 
53 Voor te bepalen of vanaf een bepaalde erfgoedwaarde één of meer windturbines zichtbaar zijn, kan een overlay 
gemaakt worden van de viewsheds en de lagen met de erfgoedwaarden (landschapsatlas, beschermd erfgoed, 
bouwkundig erfgoed).  
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Figuur 13-6 Visualisatie vanuit Hoksem ter hoogte van de Bronstraat 6. Noordelijke richting. 

 

 Erfgoedwaarden ter hoogte van de vallei van de Grote Gete en zijbeken, gelegen tussen 
cluster B en C, bevinden zich veelal op een afstand van meer dan 2 km. Overigens blijkt uit 
de viewsheds dat de zichtbaarheid vanuit de vallei en de erfgoedwaarden zeer beperkt is.  

 

 Erfgoedwaarden in de omgeving van cluster C: 

Uit de viewsheds blijkt dat vanaf de meeste erfgoedwaarden, die veelal gelegen zijn binnen 

dorpskernen of valleigebieden, de zichtbaarheid beperkt of verwaarloosbaar is. Dit is het geval 

voor het beschermd monument ‘Pastorie Sint-Niklaasparochie met ommuurde tuin en hekken’ 

(OB001709) gelegen in de kern van Outgaarden (zoals ook blijkt uit onderstaande 

visualisatie), beschermd dorpsgezicht ‘Tienen (Goetsenhoven): Aststraat: Kasteel van Ast met 

het kasteelpark’ (OB000882) met aanwezig beschermd monument gelegen in een beboste 

omgeving in de vallei van De Berger, beschermd dorpsgezicht ‘Huize Nazareth en omgeving’ 

(OB001466) met beschermd monument gelegen binnen de kern van Geetsenhoven.  

 

 
Figuur 13-7 Visualisatie vanuit Outgaarden in de Kerkstraat. Noordoostelijke richting. 
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 Ook de zichtbaarheid naar de turbines vanaf de bouwkundige relicten gelegen binnen 
deze beschermingen en dorpen blijkt zo goed als verwaarloosbaar te zijn. Het effect op 
deze erfgoedwaarden kan bijgevolg als verwaarloosbaar (0) beoordeeld worden.  
 

 Ter hoogte van de beschermde landschap ‘Boerenburgerhuis met omgeving’ 
(OB000866), met beschermd monument, blijken (een deel van) de turbines van cluster 
C zichtbaar te zijn (zie ook onderstaande visualisatie). Ze worden wel gedeeltelijk 
afgeschermd door de aanwezige vegetatie (bomenrijen en houtkanten), overigens 
bevinden de turbines zich aan de overzijde van de E40 en zorgt deze laatste reeds voor 
een zekere verstoring (auditief en visueel) van de contextwaarde. Toch zullen de turbines 
door hun omvang een verdere aantasting van de contextwaarde met zich meebrengen. 
Het effect kan als beperkt negatief tot negatief (-/--) beoordeeld worden. 
 

 
Figuur 13-8 Visualisatie op het kruispunt van de Pitsaertstraat en de Tiensebaan. zuidwestelijke richting. 

 

 Overige meer verspreide erfgoedwaarden: 
 

Beschermd monument ‘Hoeve Blauwe Schuur’ (OB001426). Uit de viewshed blijkt dat de 

zichtbaarheid van de turbines vanaf deze hoeve beperkt is, vermoedelijk door de 

opgaande vegetatie rondom de hoeve. Gezien de ligging op de heuvelrug is er wel een 

goede zichtbaarheid van de turbines in de omgeving van de hoeve, voornamelijk van de 

turbines van cluster A, gezien de directe nabijheid. Het effect kan als beperkt negatief (-

) beoordeeld worden.  

 

Beschermd monument ‘Hoeve Katspoelhof’ (OB001425): Dit beschermd erfgoed bevindt 

zich op korte afstand van cluster A, aan de overzijde van de E40. Dit zal zorgen voor een 

aantasting van de contextwaarde. Dit monument grenst in het noorden echter direct aan 

de HST-lijn en de E40, waardoor er reeds een zeer grote aantasting is van de 

contextwaarde. De bijkomende aantasting ten gevolge van de turbines kan als beperkt 

negatief (-) beoordeeld worden.  

 

Voor de beschermde monumenten ‘Parochiekerk Sint-Gillis met kerkhof’ (OB000854), 

‘Parochiekerk Sint-Joris met kerkhof’ (OB001699) en ‘Parochiekerk Sint-Anna’ 

(OB000164) is door de ligging binnen de bebouwde omgeving (Oorbeek, Roosbeek, 

Kumtich) de zichtbaarheid van de windturbines minimaal. Het effect is verwaarloosbaar 

(0). 

 

Zoals blijkt uit de beschrijving van de referentiesituatie is het merendeel van de gebouwen, die 

opgenomen zijn in de inventaris van het bouwkundig erfgoed, gelegen in de valleien of binnen de 
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bebouwde omgeving (woonkernen) waardoor de zichtbaarheid van de windturbines vanaf deze 

locaties beperkt zal zijn. Dit blijkt ook zo uit de viewsheds.  

 

De beschermde monumenten, landschappen en andere erfgoedwaarden gelegen buiten een 

perimeter van 2 km omheen de windturbines zullen slechts een beperkte visuele invloed 

ondervinden van de windturbines. 

 

Ook hier geldt overigens dat het merendeel van het beschermd erfgoed gelegen is binnen de 

valleigebieden waar de zichtbaarheid van de windturbines beperkt blijkt te zijn ten gevolge van 

het reliëf, de vegetatie en de aanwezige bebouwing. Het effect kan hier als beperkt negatief tot 

verwaarloosbaar (-/0) beoordeeld worden.  

 

Effectgroep ’wijziging perceptieve kenmerken en belevingswaarde’ 

 

Door hun grootte, hoogte (in dit geval 150 m) en bewegingen zijn windturbines zeer dominant 

aanwezig in het landschap en vormen ze verticale obstakels. Hierdoor trekken ze de aandacht 

en hebben ze een grote impact op het omliggende landschap. Deze invloed is niet eenvoudig 

objectiveerbaar omdat ze te maken heeft met de waarneming van een persoon. Het probleem is 

dat er nog niet veel studies uitgevoerd zijn die het kijkpatroon van waarnemers op een windturbine 

analyseren of veranderingen in deze kijkpatronen door de inplanting van windturbines registreren. 

De beleving van windturbines en hun eventueel storende effect is afhankelijk van drie factoren: 

de turbine zelf, het omringende landschap en de waarnemer. 54 

 

De effectieve impact van de inplanting van windturbines op de perceptieve kenmerken en 

belevingswaarde kan beoordeeld worden aan de hand van enkele criteria en subcriteria.55 

 

Effect op waarneming en beleving: 

 

 Nabijheid en zichtbaarheid vanuit omgeving: 
 

 De effectieve zichtbaarheid van een windturbine wordt bepaald door de afstand van de 
turbine tot de waarnemer, de atmosferische condities en de mate van afscherming door 
landschapselementen, zoals beplanting en bebouwing.  
 

 Zoals reeds hoger aangehaald, werd de zichtbaarheid gekwantificeerd door middel van 
de opmaak van viewsheds. Deze viewsheds werden gegenereerd door middel van een 
GIS-analyse, met het programma ArcGIS 10.4. Om de reliëfhoogte en tussenliggende 
objecten mee in rekening te brengen, werd bij deze analyse gebruikt gemaakt van een 
digitaal oppervlaktemodel, dat behalve de hoogte van het maaiveld ook met objecten, 
zoals bebouwing en vegetatie, rekening houdt. Per cluster werd een viewshed 
opgemaakt waarbij de zichtbaarheid wordt uitgedrukt in een kleurenreeks afhankelijk van 
het aantal windturbines dat zichtbaar is; geen kleur betekent dat geen enkele turbine 
zichtbaar is (Kaart 13-1 Cluster A, B en C). De optelsom van deze verschillende 
viewsheds geeft dan de totale visuele reikwijdte van de windturbines (Kaart 13-1 Totaal). 

 

Zoals reeds aangehaald, is de zichtbaarheid van een turbine afhankelijk van een aantal 

factoren, zoals de afstand van de windturbineopstelling tot de waarnemer, de atmosferische 

condities en de mate van afscherming door andere landschapselementen, zoals bebouwing 

en beplanting. Binnen de viewshed wordt rekening gehouden met de mate van afscherming, 

ten gevolge van reliëf en landschaps- of andere elementen. Met de atmosferische condities 

alsook de afstand tot de waarnemer, en de daaraan gerelateerde eigenschappen van het 

menselijk oog, zijnde het onderscheidend vermogen, worden hierbij echter niet mee in 

rekening gebracht.  

 

                                                                 
54 Van den Haute F. ‘De visuele impact en de inpasbaarheid van windturbines in het Oost-Vlaamse landschap, gebruik 
makend van eye tracking’, Universiteit Gent, 2012-2013. 
55 ROM3D, H+N+S Landschapsarchitecten (2013). Handreiking waardering landschappelijke effecten van windenergie. 
Agentschap NL, Amersfoort. 
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De visuele impact van windturbines vermindert met de afstand tot de windturbine. Deze impact 

is eigen aan windturbines door hun aanzienlijke afmetingen. Door het ontbreken van wettelijk 

bepaalde minimumafstanden inzake landschaps- en visuele impact, gebeurt de evaluatie op 

basis van de visuele invloedszone en de visuele blootstellingszone die hieronder worden 

gedefinieerd56.  

 

De visuele invloedszone bevindt zich in een straal van ongeveer 2000 m omheen de 

windturbines. In deze zone nemen de windturbines een belangrijk deel van het gezichtsveld 

in. De meest dichtbij gelegen windturbines op de voorgrond zijn voor de waarnemer dominant 

in het landschap. In deze zone zijn de windturbines een dominerend element in het landschap, 

wat een visueel ongemak kan veroorzaken. Ze betekenen een belangrijke verandering van 

het kader en kunnen de kwaliteit ervan op het vlak van landschap en aanzicht beïnvloeden.  

 

Algemeen blijkt uit de zichtbaarheidsanalyses (Kaart 13-1) dat de reikwijdte van de 

zichtbaarheid van de windturbine zich hoofdzakelijk beperkt tot de hoger gelegen 

heuvelruggen. Ter hoogte van de open akkerlanden op de heuvelruggen zijn de windturbines 

veelal duidelijk zichtbaar (zie ook onderstaande visualisaties). Hoger opgaande begroeiing op 

deze heuvelruggen is beperkt tot enkele bosjes en houtkanten. Op bepaalde plaatsen op de 

heuvelruggen zal deze vegetatie (delen van) windturbines afschermen. Op andere plaatsen 

op deze heuvelruggen zal het reliëf ervoor zorgen dat één of meerdere windturbines niet 

zichtbaar zijn. Op de heuvelruggen zal bijgevolg de combinatie van factoren zoals de afstand, 

reliëf en vegetatie zorgen voor een geheel of gedeeltelijke afscherming van de windturbines.  

 

 
Figuur 13-9 Visualisatie vanop heuvelrug ten zuiden van cluster A. 

 

                                                                 
56 Deze zones en afstanden werden ook meegenomen bij de MER-studies ‘Inplanting windpark E40 te Landen en 
Gingelom’, april 2010; ‘Project-MER windturbines Maldegem-Eeklo’, mei 2015, beide opgemaakt door Haskoning. 
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Figuur 13-10 Visualisatie vanop heuvelrug ten zuidwesten van cluster B. 

 

De beekvalleien die tussen de verschillende clusters lopen, zijn meer gesloten en worden voor 

een groot deel bedekt met vegetatie (bossen zoals populierenaanplant, bomenrijen of 

houtkanten). Het merendeel van de dorpen ligt op de hellingen van deze beekdalen. Binnen 

de beekvalleien zorgt het reliëf, de afscherming van de vegetatie en de bebouwing voor een 

sterke vermindering van de visuele impact van de windturbines. De zichtbaarheid binnen de 

dorpen beperkt zich veelal tot de hoger gelegen rand van de dorpen. Zoals blijkt uit de 

discipline landschap is de visuele impact vanuit het beschermd erfgoed hier aanwezig ook 

grotendeels beperkt door de afschermde ligging binnen de vallei. 

 

De visuele invloedszone van de windturbines omvat dus voornamelijk landbouwgebieden, 

straten en wegen, delen van de E40 en de HST-spoorlijn, enkele verspreid liggende woningen 

(hoeves) en de woonkern van Goetsenhoven. Binnen de woonkernen is door de 

afschermende werking van de bebouwing de zichtbaarheid veelal beperkt. Voor de 

verschillende (delen van) woonkernen Bremt, Neervelp, Vertrijk, Willebringen, Hoksem, 

Oorbeek, Outgaarden, en de kleinere gehuchten, wegen, waardevolle landschappen en 

erfgoedwaarden en bossen gelegen binnen of op de rand van de valleigebieden blijft de 

visuele impact beperkt.  

 

De effectieve visuele impact van de turbines zal bijgevolg afhangen van de locatie van de 

waarnemer. De visuele impact hierbij is niet noodzakelijkerwijze negatief, maar is afhankelijk 

van de subjectieve perceptie van een persoon ten aanzien van windturbines (zie verder).  

 

De (dis)continue visuele blootstellingszone: op een afstand van 2 km of meer omheen de 

windturbines zijn de windturbines aanwezig in het landschap en mogelijkerwijze zichtbaar, 

maar de visuele impact ervan zal minder zijn dan in de visuele invloedszone. In deze zone 

neemt de visuele impact af met de afstand.  

 

Rekening houdend met de afstand, integreren de windturbines zich in het landschap en 

worden ze er een volwaardig structureel element van, zoals andere verticale elementen als 

een klokkentoren of een watertoren, of de hoogspanningslijn die van noord naar zuid doorheen 

het studiegebied loopt. In een straal van 2 tot 10 km omheen de windturbines zal de visuele 

impact beperkt tot zeer beperkt zijn. 

 

Zoals ook in de visuele invloedszone is in deze (dis)continue visuele blootstellingszone de 

zichtbaarheid het grootst vanop de heuvelruggen. Maar hier nog meer zorgt de afstand in 

combinatie met het reliëf voor een gehele of gedeeltelijke afscherming van de windturbines.  

In de valleien zorgt de combinatie van het reliëf, de begroeiing, de gebouwen en het feit dat 

de meeste dorpen op de hellingen gelegen zijn en omgeven zijn door bomen ervoor dat de 

visuele impact van (een deel van) de windturbines vermindert of zelfs teniet gedaan wordt. 
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Op een afstand van 10 km en meer zouden de windturbines zichtbaar kunnen zijn bij gunstige 

weersomstandigheden vanop vrijliggende punten zoals hellingsruggen (panoramische 

vergezichten). Vanop deze afstanden is de visuele impact zeer beperkt, net zoals het gedeelte 

van het landschap dat hierdoor betrokken is.  

 

 Horizonbeslag: 

 

De hoek waarover aan de horizon windturbines zichtbaar zijn, wordt het horizonbeslag 

genoemd.  

 

Bij meerdere opstellingen en zeer grote of lange opstellingsvormen zullen langs een groot deel 

van de horizon windturbines zichtbaar zijn. Een opstelling in de vorm van een rij heeft vanuit 

de meeste kijkrichtingen een groter horizonbeslag dan een clusteropstelling (grid of zwerm). 

Dit geldt ook voor opstellingen met een grote onderlinge spreiding ten opzichte van meer 

compacte opstellingen. Gezien echter de zekere afstand tussen de verschillende clusters, 

zijnde > 2 km, zal het gecumuleerde effect eerder beperkt zijn.  

Bij een groot horizonbeslag kan voor waarnemers een gevoel van insluiting optreden. 

 

Door de lijnvormige opstelling zal algemeen het horizonbeslag, en bijgevolg het gevoel van 

insluiting groter zijn. De verdeling in verschillende clusters met een zekere onderlinge afstand 

mildert dit effect echter.   

 

 Opstellingsvorm: 
 

Windturbines kunnen geplaatst worden in verschillende opstellingspatronen. Vanuit 

belevingsoogpunt wordt aanbevolen te streven naar een rustig en ordelijk beeld57. Dit hangt 

samen met een herkenbare opstelling. Zo is een rechte of licht gebogen opstelling vanaf veel 

standpunten te herkennen als een ordelijk patroon. De orde binnen een regelmatige 

gridopstelling is alleen vanaf specifieke standpunten of door beweging langs of door de 

opstelling herkenbaar. Vanuit andere standpunten kan een gridopstelling ogen als een zwerm. 

 

De verschillende clusters betreffen lijnopstellingen, die overigens gelinkt zijn aan de 

lijnvormigheid van de E40. Gezien bij sommige clusters de turbines zowel ten noorden als ten 

zuiden van de E40 worden ingepland zorgt dit op sommige plaatsen voor een dubbele 

lijnopstelling. Het gaat hierbij echter om een beperkte overlapping, van max. 2 windturbines.  

 

Een tweede bepalende factor in de herkenbaarheid is het aantal windturbines en de onderlinge 

afstand. Bij een groot aantal windturbines kan visuele interferentie optreden, als gevolg van 

het visueel samenklonteren waarbij de rotoren door elkaar draaien en een onherkenbaar of 

onrustig beeld ontstaat. De interferentie vergroot bovendien bij een kleinere afstand tussen de 

turbines. Visuele klontering zou optreden bij een opstelling van 5 of meer rijen windturbines 

achter elkaar.  

 

In dit geval gaat het om maximum 2 rijen, waardoor geen belangrijke interferentie verwacht 

wordt. Gezien de verschillende clusters onderling in lijn liggen ten opzichte van elkaar, met 

overigens een zekere tussenafstand (>2 km), wordt de interferentie tussen de verschillende 

clusters als beperkt ingeschat. Dit blijkt overigens uit de verschillende visualisaties (zie hoger).  

 

 Subjectief aspect van beleving  

Dit wordt in detail besproken bij de discipline mens.  

 

Het effect van de gebruikte turbinetypes en de inpassing in het maaiveld: 

 

                                                                 
57 Schöne, L., (2007). Windturbines in het Landschap – nieuw plaatsingsbeleid op basis van landschapsbeleving. Alterra 
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 Samenhang in uitstraling, kleur en vormgeving van de turbines: 

 

Er wordt uitgegaan van een maximale rotordiameter van 131 m en een ashoogte van 84,5 m.  

 

Het windturbinetype is een 3-bladige. Dit type turbine verdient de voorkeur aangezien deze 

veel rustiger ogen in het landschap dan 2-bladige types. 

 

Algemeen is het aanbevolen te kiezen voor één type turbine (in één kleur en uit hetzelfde 

materiaal vervaardigd) binnen een cluster. Hierdoor wordt meer rust en eenheid gecreëerd 

dan wanneer verschillende types en hoogtes gebruikt worden.  

 

Het draaien van de turbines genereert eveneens een zekere visuele dynamiek, die kan 

omslaan in visuele onrust. Er wordt de voorkeur gegeven aan turbines van het traag draaiende 

type. Een laag toerental wordt als statiger en minder storend ervaren dan een hoog toerental. 

De standaardkleur van een hedendaagse windturbine is lichtgrijs. Uit onderzoek blijkt dat deze 

kleur de meeste rust geeft in het landschap en zodoende de impact hierop verkleint. Doordat 

de moderne windturbines standaard worden voorzien van een anti-reflectiecoating is de kans 

op flikkering of lichtschittering klein of zelfs onbestaande. 

 

Mogelijks dienen de windturbines, omwille van luchtveiligheid, bebakend te worden met licht 

of gekleurde tekens op de wieken. Op grotere afstand kan dit mogelijk voor bijkomende visuele 

verstoring en onrust zorgen. Dit zal tevens de zichtbaarheid vergroten.  

 

 Ruimtegebruik rond de turbinevoet 

 

Een rustige uitstraling kan behaald worden door de benodigde objecten rondom de turbine, 

zoals een transformator, te integreren in de turbine. In voorliggend project wordt de 

transformator in de gondel of toren geïntegreerd. Indien dit niet mogelijk is, wordt deze in een 

netstation onderaan in of naast de mast opgesteld. In het laatste geval zal het verstorende 

effect groter zijn.  

 

Bijkomend voorziet het project een hoogspanningspost nabij WT N07 ter hoogte van de 

Tassinstraat. Technisch zal deze hoogspanningspost bestaan uit enerzijds een prefab 

middenspanningscabine (+/- 3,3 m op 12,80 m) met schakelapparatuur en anderzijds een 

bijhorende transformator-installatie. Dit kan voor bijkomende visuele impact zorgen. Rekening 

houdende met de beperkte omvang (hoogte) in vergelijking met de nabijgelegen windturbine, 

de ligging nabij de E40 en het reliëf, zal de visuele impact van deze hoogspanningspost 

beperkt zijn tot de directe omgeving van de E40, en verwaarlozen zijn in vergelijking met de 

omvang van de windturbines.  

 

In het ontwerp worden de toegangswegen tot de turbines aangesloten op de bestaande 

ontsluitingswegen. Hierdoor sluit de inrichting het best aan bij de bestaande structuur van het 

landschap.  

 

Algemene conclusie “Wijziging perceptieve kenmerken en belevingswaarde” 

 

Windturbines zijn grote constructies en worden voor een waarnemer in een open, weids 

landschap beperkt afgeschermd door andere landschapselementen, ook omdat ze net op 

hooggelegen punten worden geplaatst.  

 

De visuele impact van de geplande windturbines is het grootst binnen een afstand van 2 km. De 

windturbines vormen hier een dominant element in het landschap, wat een visueel onbehagen 

kan veroorzaken. Ze zorgen voor een belangrijke verandering van het landschapskader en 

wijzigen de landschapskwaliteit. Uit de zichtbaarheidsanalyses en visualisaties blijkt dat visuele 

impact van de turbines het grootst is op heuvelruggen, gezien de openheid, de beperkte 

aanwezigheid van vegetatie en de hoger gelegen ligging. Hier bevinden zich voornamelijk 

landbouwgebieden, het wegennet, delen van de E40 autosnelweg en van de HST-lijn.  
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In de valleigebieden schermen het reliëf, de vegetatie en de bebouwing de windturbines geheel 

of gedeeltelijk af voor de waarnemer. Op de dalwanden bevinden zich het merendeel van de 

verschillende woonkernen, zijnde Bremt, Neervelp, Vertrijk, Willebringen, Hoksem, Oorbeek, 

Outgaarden, en de kleinere gehuchten. De zichtbaarheid blijft hier eerder beperkt tot de (hoger 

gelegen) randen.   

 

In een straal van 2 tot 10 km omheen de windturbines zal de visuele impact beperkt tot zeer 

beperkt zijn. Op een afstand groter dan 10 km zullen de windturbines een zeer beperkte visuele 

impact hebben en zal de impact bovendien beperkt zijn tot heldere weersomstandigheden. Het 

aandeel van het landschap dat hierdoor wordt beïnvloed, zal zeer klein zijn.  

 

Naast de omgevingsfactoren wordt de visuele impact van de windturbines bepaald door de 

kenmerken van de turbines en opstellingsvorm zelf. De lijnvormige opstelling van de turbines 

zorgt voor een zeker horizonbeslag en kan tot gevoel van insluiting leiden. Door de verdeling in 

verschillende clusters met een zekere onderlinge afstand zal dit effect echter beperkt zijn.  

De lijnvormige opstelling parallel aan de E40 zorgt er overigens voor dat de opstelling vanaf veel 

standpunten te herkennen is als een ordelijk patroon. Ook zal hierdoor de visuele interferentie en 

visuele samenklontering van de turbines minimaal zijn.  

Rust en eenheid kan overigens ook gecreëerd worden door te kiezen voor één type turbine binnen 

een cluster en het langzaam draaien van de turbines 

 

Gezien de zekere afstand (min. 3,7 km) tot de vergunde windturbines ten oosten van het 

projectgebied worden er geen gecumuleerde negatieve effecten verwacht. De afstand is te groot 

om bijkomende effecten op het horizonbeslag of ten gevolge van interferentie tussen beide 

projecten te verwachten.  

Gezien deze turbines buiten de visuele invloedszone van 2 km van het projectgebied vallen, 

zullen ze ter hoogte van het projectgebied niet dominant aanwezig zijn in het landschap. Ze zullen 

wel zichtbaar zijn, maar zijn meer geïntegreerd in het landschap. Dit betekent echter ook dat de 

hier onderzochte windturbines geen volledig nieuw element in het landschap vormen. 

 

De effectieve visuele impact zal uiteindelijk afhangen van de locatie binnen het omringende 

landschap. De waardering van de visuele impact is overigens afhankelijk van de subjectieve 

perceptie van de waarnemer (zie discipline mens – ruimtelijke aspecten). Om deze reden kan het 

effect op de perceptieve kenmerken en belevingswaarde als verwaarloosbaar tot negatief (0 

tot --) beoordeeld worden, afhankelijk van de locatie en de waarnemer en de waardering. Om 

deze redenen wordt het dan ook niet noodzakelijk geacht om milderende maatregelen voor te 

stellen.  

 
13.5.1.3 Uitvoeringsalternatief met tiphoogte 122 m 

 

In het geval van een lagere tiphoogte zal de visuele invloedssfeer van de turbines minder ver 

reiken. Dit is dan voornamelijk het geval voor de (dis)continue visuele blootstellingszone (een 

afstand van 2 km of meer omheen de windturbines), dus de verderaf gelegen zones, waar de 

visuele impact van de turbines in het algemeen al beperkt tot zeer beperkt is. De effectbespreking 

van de visuele impact van de turbines binnen de visuele invloedszone (binnen een straal van 

2000 m) zal bijgevolg grotendeels gelijkaardig zijn aan de effectbespreking van het 

basisalternatief met tiphoogte tot 150 m.  

 

Voor de overige aspecten binnen de discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie is 

de beoordeling van de eventuele beperking van de tiphoogte gelijkend aan de effectbeoordeling 

van het basisalternatief met een tiphoogte van 150 m. 

 
13.5.2 Milieueffecten ten opzichte van het geïntegreerd ontwikkelingsscenario 

 

Het geïntegreerd ontwikkelingsscenario voor de aanlegfase is vergelijkbaar met de huidige 

situatie.  
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De inplanting van bijkomende windturbines in de nabijheid van clusters B en C (turbines van 

Greensky) zou voor bijkomende interferentie kunnen zorgen met de windturbines in het 

projectgebied. 

De turbines van Greensky worden eerder voorzien in een clusteropstelling langs de E40, 

aansluitend bij cluster C.  

 

De effecten met betrekking tot landschappelijke structuur en relaties zijn vergelijkbaar met de 

beoordeling ten opzichte van de huidige situatie. Er blijft een aansluiting met de grootschalige 

infrastructuur van de E40 behouden. Door de meer clustervormige opstelling van de windturbines 

van Greensky zal de lijnvormige opstelling van de windturbines van het project minder duidelijk 

aanwezig zijn in het landschap. De lineaire inplanting langs de E40 en HST-lijn wordt hierdoor 

beperkt minder benadrukt. Door de iets diepere ligging van de cluster in het landschap kan de 

openheid van het landschap iets meer aangetast worden. De gecumuleerde impact op de 

landschappelijke structuur en relaties kan voor cluster C als beperkt negatief (-1) beoordeeld 

worden. 

 

Met betrekking tot de impact op de erfgoedwaarden kan ten gevolge van het 

ontwikkelingsscenario mogelijk een bijkomende impact ontstaan ten aanzien van de 

erfgoedwaarden in de omgeving. Zoals bij de beoordeling ten opzichte van de huidige situatie 

kunnen deze elementen grotendeels beoordeeld worden op basis van de visuele impact die de 

turbines uitoefenen. Om dit te beoordelen werd een bijkomende viewshed gemaakt die de 

zichtbaarheid van de windturbines van Greensky weergeeft vanuit de omgeving (zie Figuur 

13-11).  

 

Uit deze viewsheds blijkt dat vanaf de meeste erfgoedwaarden op Vlaams grondgebied, die veelal 

gelegen zijn binnen dorpskernen of valleigebieden, de zichtbaarheid beperkt of verwaarloosbaar 

is, en dus veelal gelijkend aan de zichtbaarheid van cluster C ten opzichte van de huidige situatie. 

De grootste impact van het project werd verwacht ter hoogte van het beschermde landschap 

‘Boerenburgerhuis met omgeving’ (OB000866), met beschermd monument, blijken (een deel van) 

de turbines van cluster C zichtbaar te zijn (zie hoger). Uit de viewshed (zie Figuur 13-11) blijken 

de windturbines van Greensky veelal beperkt zichtbaar vanuit dit beschermd landschap. De 

windturbines van Greensky liggen verder van dit beschermd landschap. Het gecumuleerde effect 

kan dan gelijkaardig beoordeeld worden als ten aanzien van de huidige situatie, zijnde als 

beperkt negatief tot negatief (-1/-2). 

De zichtbaarheid vanuit de erfgoedwaarden op Waals Grondgebied (zie §16.3) blijkt ook voor de 

windturbines van Greensky zeer beperkt te zijn. Het gecumuleerde effect kan ook hier als beperkt 

negatief tot verwaarloosbaar (-1/0) beoordeeld worden.  
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Figuur 13-11 Viewshed windturbines Greensky 

 

De grootste cumulatieve effecten zijn te verwachten ten aanzien van de effectgroep wijziging 

perceptieve kenmerken en belevingswaarde. Ook hier kunnen we de verschillende criteria en 

subcriteria58 toepassen om de effectieve impact van de windturbines in het geïntegreerd 

ontwikkelingsscenario te bepalen.  

 

 Nabijheid en zichtbaarheid vanuit omgeving: zoals hoger aangegeven werd de zichtbaarheid 
van het project Greensky ook gekwantificeerd door middel van een viewshed. Hieruit blijkt dat 
veelal vanuit dezelfde locaties van waaruit de turbines van cluster C zichtbaar zijn, ook de 
windturbines van Greensky zichtbaar zijn. Algemeen blijkt hieruit dat de reikwijdte van de 
zichtbaarheid van de windturbines zich hoofdzakelijk beperkt tot de hoger gelegen 
heuvelruggen. Ter hoogte van de open akkerlanden op de heuvelruggen zijn de windturbines 
veelal duidelijk zichtbaar. Ter hoogte van cluster C en omgeving zijn dat in het geïntegreerd 
ontwikkelingsscenario, de turbine van cluster C en deze van het project Greensky. Vanuit de 
aangrenzende vallei van de Kleine Gete (op Waals grondgebied) is de zichtbaarheid van de 
windturbines (cluster C en Greensy) beperkt (reliëf en vegetatie).  
 

 Horizonbeslag: Een opstelling in de vorm van een rij heeft vanuit de meeste kijkrichtingen een 
groter horizonbeslag dan een clusteropstelling (grid of zwerm). De bijkomende cluster van 
Greensky zal daarom een beperkte bijkomende impact hebben op het horizonbeslag van 
cluster C.   
 

 Opstellingsvorm: Bij een groot aantal windturbines, in een clusteropstelling, kan visuele 
interferentie optreden, als gevolg van het visueel samenklonteren waarbij de rotoren door 

                                                                 
58 ROM3D, H+N+S Landschapsarchitecten (2013). Handreiking waardering landschappelijke effecten van windenergie. 
Agentschap NL, Amersfoort. 
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elkaar draaien en een onherkenbaar of onrustig beeld ontstaat (zie hoger). Visuele klontering 
zou optreden bij een opstelling van 5 of meer rijen windturbines achter elkaar. Bij een 
opstelling van meer dan 20 turbines is het aan te bevelen deze te verdelen over meerdere 
kleine opstellingen, verspreid in het landschap59.  

De windturbines zoals voorzien in het project Greensky betreffen echter slechts 6 turbines 

verdeeld over beide kanten van de E40. In combinatie met de meest nabijgelegen cluster C, 

bestaande uit een rij van 5 turbines, wordt bijgevolg geen belangrijke interferentie verwacht.  

Door de opstelling van de windturbines van Greensky in clustervorm gaat de herkenbaarheid 

van de opstelling van cluster C, als lijnopstelling langs de E40 deels verloren. Dit zorgt voor 

een minder rustig en ordelijk beeld van de windturbines als geheel.  

 

 Samenhang in uitstraling, kleur en vormgeving van de turbines:  

Algemeen is het aanbevolen te kiezen voor één type turbine (in één kleur en uit hetzelfde 

materiaal vervaardigd) binnen een cluster. Hierdoor wordt meer rust en eenheid gecreëerd 

dan wanneer verschillende types en hoogtes gebruikt worden. Cluster C bevindt zich in de 

directe nabijheid van de windturbines van Greensky. Volgens de huidige gegevens worden 

de windturbines van Greensky voorzien met een hoogte van 200 m, dus 50 tot 78 m 

(uitvoeringsvariant) hoger dan de windturbines van Cluster C. Dit zorgt voor minder 

samenhang en minder ordelijk beeld te hoogte van cluster C in het geïntegreerd 

ontwikkelingsscenario. Om de orde, rust en eenheid ten gevolge van de verschillende 

opstellingen te bewaren, gebeurt er idealiter een zekere afstemming tussen de verschillende 

projecten inzake type turbine, hoogte, vorm en kleur. Wanneer er bij de verschillende 

projecten verschillende initiatiefnemers betrokken zijn, is dit in de praktijk evenwel moeilijk 

haalbaar. 

 
13.6 Milderende maatregelen 

 
13.6.1 Bindende maatregelen 

 

Met betrekking tot de landschappelijke structuur kan de volgende milderende maatregel 

gegeven worden: 

 Bij de aanvoer van de onderdelen of de bouw van de turbines dient er voor gezorgd te 
worden dat de kleine landschapselementen maximaal behouden blijven of hersteld 
worden. Specifiek met betrekking tot de aanvoerroutes van uitzonderlijke transporten 
wordt bijkomend als maatregel opgenomen om de holle wegen aanwezig binnen het 
studiegebied te vrijwaren. 

 

Ten aanzien van het archeologisch erfgoed kunnen volgende maatregelen getroffen worden 

om de impact te beperken  

 Het negatieve effect op het archeologische erfgoed wordt (deels) ondervangen door de 
wetgeving (Onroerenderfgoeddecreet); waarbij in bepaalde gevallen een 
archeologienota moet voorzien worden in functie van de 
omgevingsvergunningsaanvraag.  

 

Met betrekking tot perceptieve kenmerken en belevingswaarde 

 Kleur van de windturbine (lichtgrijze, onopvallende kleur); 

 
13.6.2 Aanbevelingen 

 

Met betrekking tot perceptieve kenmerken en belevingswaarde: 

 Uniformiteit van de turbines binnen dezelfde cluster; 

 De benodigde objecten rondom de turbine zoveel mogelijk integreren in de mastvoet. 

 

                                                                 
59 Bron: H+N+S Landschapsarchitecten (2013). Handreiking waardering landschappelijke effecten van windenergie. 

Agentschap NL, Amersfoort. 
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13.7 Synthese 

 

De gegroepeerde en geclusterde inplantingsplaats van de turbines zoals voorzien in het project, 

wordt vanuit deze discipline als de best mogelijke inplantingswijze beschouwd die de meest 

optimale integratie in het weidse open landschap toelaat. De impact van het project op de 

landschappelijke structuur wordt hiermee als beperkt ingeschat. 

 

Uit de zichtbaarheidsanalyses en visualisaties blijkt dat de visuele impact van de turbines het 

grootst is op heuvelruggen, gezien de openheid, de beperkte aanwezigheid van vegetatie en de 

hoger gelegen ligging. Hier bevinden zich voornamelijk landbouwgebieden, het wegennet, delen 

van de E40 autosnelweg en van de HST-lijn. In de valleigebieden schermen het reliëf, de 

vegetatie en de bebouwing de windturbines geheel of gedeeltelijk af voor de waarnemer. Gezien 

het merendeel van de erfgoedwaarden (zoals beschermde monumenten, landschappen, 

dorpsgezichten) gelegen zijn in deze valleien zal de visuele impact van de windturbines en de 

mogelijke impact op de contextwaarde van het erfgoed grotendeels beperkt blijven. Op de 

dalwanden bevinden zich de verschillende dorpen en woonkernen, waar de zichtbaarheid veelal 

beperkt blijft tot de (hoger gelegen) randen. 

 

In een straal van 2 tot 10 km omheen de windturbines zal de visuele impact beperkt tot zeer 

beperkt zijn. Op een afstand groter dan 10 km zullen de windturbines een zeer beperkte visuele 

impact hebben en bovendien beperkt zijn tot heldere weersomstandigheden. Het aandeel van het 

landschap dat hierdoor wordt beïnvloed, zal zeer klein zijn.  

 

Naast de omgevingsfactoren wordt de visuele impact van de windturbines ook bepaald door de 

kenmerken van de turbines en opstellingsvorm zelf. De keuze voor een lijnvormige opstelling in 

clusters en voor één type turbine binnen de clusters beperken het effect.  

 

Gezien het tijdelijke karakter van de werken en de beperkte omvang zal de impact van de 

aanlegfase van de windturbines op de landschappelijke structuur en de perceptieve kenmerken 

beperkt blijven.  

Holle wegen dienen gespaard te blijven. Waar andere kleine landschapselementen dienen te 

verdwijnen, is herstel noodzakelijk.  

 
13.8 Leemten in de kennis 

 

Binnen het studiegebied zijn een aantal gekende archeologische vondsten aanwezig. Voor 

gebieden waar geen melding is gebeurd volgens de CAI wil echter niet zeggen dat er geen 

archeologisch erfgoed in de bodem aanwezig is. Dit gegeven vormt bijgevolg een leemte in de 

kennis voor het deelaspect archeologie. 

 
13.9 Voorstellen inzake monitoring en postevaluatie 

 

Niet van toepassing 

 



 

 

Pagina 166 van 319 

  
 

14 Discipline Mens – Ruimtelijke aspecten en 

Gezondheid 

14.1 Kaarten 

 

Kaart 14-1 Situering kwetsbare locaties 

Kaart 14-2 Landbouwgebruikspercelen (2014) 

 
14.2 Afbakening van het studiegebied  

 

Het studiegebied wordt gedefinieerd als het gebied waarbinnen de geplande windturbines en de 

effecten van die ingrepen op het vlak van de ruimtelijke functies merkbaar zijn. Dit gebied betreft 

vooral de onmiddellijk nabij gelegen woonstructuur, de bedrijventerreinen rondom de geplande 

ingrepen, de landbouw- en natuurgebieden in de omgeving en de verkeerstructuur op lokaal en 

bovenlokaal niveau60. Voor de meeste functies wordt het studiegebied voornamelijk bepaald door 

de reikwijdte van de visuele invloedsfeer (zie discipline landschap §13), de reikwijdte van de 

slagschaduw en de reikwijdte van de geluidsimpact. Voor dit laatste wordt verwezen naar de 

discipline geluid (§11).  

 

We onderscheiden drie schalen waarop het project invloed zal hebben. 

 Gevolgen van de inplanting van windturbines op microschaal: nieuwe landmarks, 
transformatie, wijziging en verdwijnen van functies, nieuwe functies, …  

 Op mesoschaal zullen ook de aangrenzende functionele structuren (o.a. bedrijvigheid) 
invloeden van de inplanting van windturbines ondervinden: bereikbaarheid functies, min- 
en/of meerwaarden ten gevolge van effecten zoals geluidshinder, slagschaduw, 
verandering van de belevingswaarde, nieuwe relaties,… Daarnaast wordt eveneens de 
verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid binnen het studiegebied op mesoschaal 
beschreven.  

 Op macroschaal wordt nagegaan in welke mate het project invloed heeft op de gewenste 
ruimtelijke ontwikkeling van de ruimere omgeving. 

 
14.3 Methodiek 

 
14.3.1 Beschrijving van de referentiesituatie 

 

Bij de beschrijving van de referentiesituatie gaat de aandacht achtereenvolgens naar: 

 ruimtelijke samenhang van de diverse functies (wonen, bedrijvigheid, landbouw, natuur, 
recreatie, kwetsbare locaties, hoogspanningsleidingen) in het studiegebied; 

 hinderaspecten (geluidshinder, slagschaduw, verkeersleefbaarheid, verkeersveiligheid); 

 barrièrewerking van de verschillende functies; 

 belevingswaarde (positieve en negatieve beelddragers) en omgevingskwaliteit  
(rust, orde, …). 

 

De voornaamste informatiebronnen voor het beschrijven van de referentiesituatie zijn:  

 Gewestplan, BPA’s en RUP’s; 

                                                                 
60De ontsluiting i.f.v. de aanlegfase naar het omliggende en hoger wegennet is momenteel nog niet gekend. In functie 
hiervan zullen indien relevant eerder randvoorwaarden geformuleerd worden betreffende de te volgen route.  
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 Structuurplannen op verschillende niveaus; 

 Topografische kaarten en luchtfoto’s;  

 Disciplines geluid en trillingen, landschap; 

 Terreinbezoek. 

 
14.3.2 Beschrijving en beoordeling van de milieueffecten 

 

Bij de beoordeling van de effecten wordt nagegaan hoe en in welke mate het project ingrijpt op 

de sociaal-ruimtelijke organisatie van het gebied en welke de structurerende impact is op de 

verdere ontwikkeling van het gebied (versnippering, toegankelijkheid, ...). Er is ook aandacht voor 

de meerwaarde die het project kan betekenen voor de economische functies. De impact op het 

dagelijks ruimtelijk functioneren van het gebied wordt geëvalueerd per type ruimtegebruiker 

(verlies/winst aan ruimte en gebruiksmogelijkheden) en per onderscheiden impactgroep (bvb 

barrièrevorming, beleving, hinderaspecten, ruimtelijke samenhang). Daarna volgt een 

effectbespreking naar de structurele samenhang van het studiegebied. 

 

De effecten op het mens – ruimtelijke aspecten en gezondheid worden beschreven en beoordeeld 

volgens de volgende effectgroepen: 

 effecten op het ruimtegebruik,  

 effecten op de ruimtelijke kwaliteit, hinder/gezondheid en veiligheid, 

 effecten op de ruimtelijke structuur en samenhang.  

 
14.3.2.1 Effectgroep ‘wijziging ruimtegebruik’ 

 

Een windturbine neemt slechts een beperkte oppervlakte in. Het verlies aan ruimte is dan ook 

minimaal en wordt globaal beoordeeld. Voor de bouw van de windturbines is tijdelijk meer ruimte 

nodig (zie projectbeschrijving §3). Gedurende de bouwfase zijn dan ook tijdelijk geen activiteiten 

mogelijk op een ruimere oppervlakte. In voorliggend MER wordt dit begroot evenals de tijdsduur 

en dit per ruimtegebruiker. Zo kan nagegaan worden gedurende welke periode welke oppervlakte 

een ruimtegebruiker niet kan gebruiken. Onder ruimtegebruiker wordt iedere concessie of 

eigenaar begrepen. 

 

Naast het beperkte verlies aan functies is er winst aan functies. In voorliggend project-MER betreft 

het voorzien in bijkomende ruimte voor windenergie. De winst aan deze functies wordt steeds 

positief beoordeeld.  

 
14.3.2.2 Effectgroep ’wijziging ruimtelijke kwaliteit, hinder/gezondheid en veiligheid’ 

 
Wijziging ruimtelijke kwaliteit 

 

De ruimtelijke kwaliteit wordt deels kwalitatief en deels kwantitatief besproken. Er wordt geen 

leefbaarheids- en/of belevingsonderzoek61 uitgevoerd.  

 

De kwalitatieve bespreking is een globale bespreking van de beeldkwaliteit van het gehele 

windturbinepark. Hierbij gaat aandacht uit naar oriëntatie van de windturbines, de opstelling van 

de windturbines, de afstanden tussen de turbines, uniformiteit van het turbinetype, psychologisch 

                                                                 
61 Leefbaarheids- en/of belevingsonderzoek is een onderzoeksmethode voor het meten van de perceptieve effecten bij, 

in dit geval, infrastructurele ingrepen in het landschap. Belevingsonderzoek richt zich op de visuele beleving en de 
bijhorende totaalervaring van de waarneming van de omgeving en het landschap. Dergelijk onderzoek is dan meestal 
ook breder opgevat en er worden ook andere effecten gemeten. Bij de beoordeling van kwaliteit en schoonheid van een 
landschap speelt de beleving van mensen een centrale rol. Kenmerkend voor de aanpak van het 
belevingswaardeonderzoek is de gebruikergeoriënteerde benadering: in interviews wordt de kwaliteit van de leefomgeving 
besproken geheel vanuit de belevingswereld van de gebiedsgebruiker. De uitkomsten van een 
belevingswaardeonderzoek bieden een overzicht van effecten op de omgevingswaarden die burgers - die mensen wiens 
leefomgeving het aangaat - in relatie tot de voorgenomen ingreep belangrijk vinden. Deze methode baseert zich op 
subjectieve waardeoordelen van burgers over hun leefomgeving. 
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effect van de hinderaspecten voor omwonenden, de verkeershinder en verkeersleefbaarheid 

tijdens de aanlegfase (aanvoer materiaal, werfverkeer, hinder t.a.v. langzaam verkeer…).  

De beoordeling van de perceptieve kenmerken wordt gebaseerd op de gegevens uit de discipline 

Landschap, Bouwkundig erfgoed en Archeologie (§13). In de discipline Mens komt wel de impact 

op de belevingswaarde aan bod.  

 

Onderstaande tabel geeft het significantiekader weer dat wordt gehanteerd bij de beoordeling 

van deze effectgroep: 

 

Effect Significantie 

de windturbines zullen nieuwe kwaliteiten toevoegen aan de leefomgeving en zo een aanzienlijk 
positief effect betekenen 

+++ 

de windturbines zullen een belangrijke verhoging van de bestaande kwaliteit van de leefomgeving 
betekenen en zo een positief effect betekenen 

++ 

de windturbines zullen een beperkte verhoging van de bestaande kwaliteit van de leefomgeving 
betekenen en zo een beperkt positief effect betekenen 

+ 

geen impact op vlak van ruimtelijke kwaliteit 0 

de windturbines zullen een beperkte achteruitgang betekenen van de kwaliteit van de leefomgeving 
waardoor het negatief effect beperkt is 

- 

de windturbines zullen een aanzienlijke achteruitgang betekenen van de kwaliteit van de 
leefomgeving waardoor het effect negatief is 

-- 

de windturbines zullen de leefomgeving onleefbaar maken en een aanzienlijk negatief effect 
hebben 

--- 

 
Hinder en gezondheid 

 

Op basis van de abiotische disciplines wordt nagegaan of er hinder of gezondheidseffecten 

verwacht kunnen worden. Wat betreft mens worden de volgende potentieel relevante fysische 

milieustressoren geïdentificeerd: 

 Gezondheidseffecten als gevolg van elektromagnetische straling hoogspanningscabine 

 Hinder of gezondheidseffecten als gevolg van geluid 

 Hinder of gezondheidseffecten als gevolg van slagschaduw 

 

Elektromagnetische straling 

 

Het project voorziet, afhankelijk van de netaansluitingsmogelijkheden, ook in de aanleg van een 

hoogspanningspost in de buurt van cluster B ter hoogte van de Tassinstraat voor de gedeeltelijke 

aansluiting van het windpark op een hoger spanningsniveau (70kV). 

 

Hoogspanningsposten kunnen elektromagnetische velden veroorzaken. Deze velden bestaan uit 

elektrische en magnetische velden. 

 Elektrisch veld 
Elke elektrische lading veroorzaakt een elektrisch veld. Wanneer een lamp aangesloten 
is, ontstaat een elektrisch veld rond de kabel, zelfs als de lamp niet brandt. Het elektrisch 
veld wordt uitgedrukt in Volt per meter (V/m).  

 Magnetisch veld 
Een magnetisch veld ontstaat wanneer elektrische ladingen zich verplaatsen. Wanneer 
een lamp brandt (er vloeit dan stroom door de elektrische draad), ontstaat er naast het 
elektrisch veld ook een magnetisch veld. Dit magnetisch veld is afhankelijk van de stroom 
die door de draad vloeit. Het magnetisch veld wordt uitgedrukt in microTesla (µT). De 
epidemiologische drempelwaarde (en gezondheidskundige adviesaarde) bedraagt 0,4 
µT (meer voorkomen van leukemie bij kinderen) bij langdurige blootstelling (residentiële 
blootstelling over een lange periode).62  

                                                                 
62http://www.elia.be/~/media/files/Elia/publications-2/brochures/Elektromagnetische-velden-en-het-

hoogspanningsnet_brochure_v2.pdf  

http://www.elia.be/~/media/files/Elia/publications-2/brochures/Elektromagnetische-velden-en-het-hoogspanningsnet_brochure_v2.pdf
http://www.elia.be/~/media/files/Elia/publications-2/brochures/Elektromagnetische-velden-en-het-hoogspanningsnet_brochure_v2.pdf
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Geluid 

 
Richtlijnen WHO Europa (WGO – Wereldgezondheidsorganisatie) 
 
In de nota “8738 – Public health effects of siting and operating onshore wind turbinesnota” 
beantwoordt de Hoge Gezondheidsraad (HGR) vragen van de Voorzitter van de Federale 
Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD VVVL) 
over de weerslag op de gezondheid van het situeren van windmolenparken in bewoonde 
gebieden. Hieruit kwam naar voor dat de geluidsniveaus in nabij gelegen woningen veroorzaakt 
door windturbines en windparken moeten voldoen aan de richtlijnen van de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO Europe) voor blootstelling aan geluid overdag en 's nachts 
om ernstige hinder en (zelf‐gerapporteerde) slaapverstoring te vermijden. 
De taak van de World health organisation (WHO – of Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) 
bestaat voornamelijk uit het op een wetenschappelijk onderbouwde manier ondersteunen van de 
lidstaten van de Verenigde Naties in de ontwikkeling van een gezondheidsbeleid en het 
wereldwijd in kaart brengen van mogelijke bedreigingen voor de gezondheid van de 
wereldbevolking. De WHO stelt dus op zich geen doelstellingen rond milieubeleid, maar voorziet 
in richtlijnen die de lidstaten kunnen gebruiken als een basis bij het opstellen van hun beleid. 
 
Nieuwe richtlijnen voor nachtelijk geluid werden uitgegeven door de WHO Europa in 2009 (WHO 
- Europe 2009). De waarden voor de dagelijkse blootstelling aan lawaai en geluidsniveaus 
hebben betrekking op het geluidsniveau op de gevel van een woning (buiten). Onder het niveau 
van 30 dB Lnight buiten is geen invloed op de slaap waargenomen. Er is geen voldoende bewijs 
of er biologische effecten optreden bij een geluidsniveau onder de 40 dB Lnight. Boven 40 dB 
Lnight, buiten zijn er gezondheidseffecten waargenomen (zoals zelf-gerapporteerde 
slaapstoornissen, slapeloosheid, toegenomen gebruik van slaapverwekkend en 
kalmeringsmiddelen). De 40 dB Lnight, buiten is gelijk aan de lowest observed adverse effect 
level (LOAEL) voor nachtlawaai. 
Boven de 55 dB kunnen cardiovasculaire effecten optreden. Nader onderzoek naar de precieze 
gevolgen zal nodig zijn in het bereik tussen 30 dB en 55 dB, veel zal afhangen van de 
gedetailleerde omstandigheden van elk geval. 
Algemeen gesteld wordt in de nota van WHO vermeld dat dit zou leiden tot drempelwaarden van 
geluidsniveaus (buiten gemeten) van minder dan 45 dB(A) overdag en 40 dB(A) 's nachts. Deze 
metingen zijn gebaseerd op jaargemiddelden. Indien dergelijke waarden reeds worden 
overschreden door andere geluidsbronnen, zou de geluidsbijdrage van windturbines beperkt 
kunnen worden tot een onmerkbare verhoging van het geluidsniveau, afhankelijk van het 
maskerend vermogen van de bestaande geluidsniveaus. Anderzijds is men bij waarden bij 
VLAREM vertrokken van 95% van de totale windsnelheid. 
 
Voor de residentiële buitengebieden beveelt de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) een 
niveau van 50 dB(A) LAeq als drempel voor matige hinder en 55 dB(A) LAeq als drempel voor 
ernstige hinder overdag en ‘s avonds. Deze richtwaarden werden opgesteld rekening houdend 
met alle geïdentificeerde negatieve gevolgen van het geluid op de gezondheid van de mens in 
een specifieke omgeving. De WGO definieert de negatieve impact van het lawaai als schade, 
tijdelijk of op lange termijn, van fysieke of psychologische aard of die verband houdt met het 
sociale functioneren, en die optreedt bij een blootstelling aan lawaai. 
 
De richtwaarden voor geluidhinder bij woongebieden, die vooropgesteld zijn in VLAREM II, zijn 
44 dB(A) overdag en 39 dB(A) ’s avonds en ’s nachts. Deze waarden zijn absolute waarden en 
zijn strenger dan de waarden vooropgesteld door de WHO, die bovendien jaargemiddelden zijn. 
De richtwaarden bij agrarische gebieden in VLAREM II zijn 48 dB(A) overdag en 43 dB(A) ’s 
nachts en liggen boven de norm vooropgesteld door WHO. Hoe dan ook zijn de waarden van 
Vlarem absolute waarden ten opzichte van de jaargemiddelden die bepaald zijn in het rapport 
van WHO.  

                                                                 

https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/19104217/Infofiche%20Electriciteit

%20en%20gezondheid_EN_definitieve%20versie.pdf  

https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/19104217/Infofiche%20Electriciteit%20en%20gezondheid_EN_definitieve%20versie.pdf
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/19104217/Infofiche%20Electriciteit%20en%20gezondheid_EN_definitieve%20versie.pdf
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Het WHO-rapport vermeldt ook dat de specifieke kenmerken van een geluid, zoals de variatie in 
de tijd, de laagfrequente componenten of het achtergrondgeluidsniveau, kan hinder toenemen en 
derhalve een indicatie zijn voor het verlagen van de richtwaarden ( WHO 1999 ).  
Bij de berekening van het geluidsniveau wordt (conform Vlarem) vertrokken van berekeningen bij 
windsnelheden van 8 m/s (95% van vermogen) bij meewind. De WHO richtwaarden zijn echter 
gebaseerd op jaargemiddelden. Een groot deel van de tijd is de Windsnelheid in Vlaanderen lager 
dan 8 m/s, de snelheid waarmee het geluidsniveau berekend wordt. 
 
In het richtlijnenboek mens-gezondheid wordt geen specifieke methodiek of beoordelingskader 
opgenomen in functie van de beoordeling van geluidsimpact van windturbines op gezondheid. 
Om wel een inschatting te maken van de mogelijke impact van geluidshinder van het project op 
de bevolking, zal een inschatting worden gemaakt van het aantal gehinderden. Hiervoor wordt in 
GIS een overlay gemaakt van de geluidscontourkaarten vanuit discipline geluid en het CRAB 
(Centraal Referentie AdressenBestand) en wordt per berekende geluidscontour het aantal 
gebouwen bepaald in de geplande situatie. Voor het aantal gebouwen kan een inschatting worden 
gemaakt van het aantal wooneenheden, waarna, rekening gehouden met het gemiddeld aantal 
bewoners per wooneenheden in Vlaanderen van 2,3 het aantal gehinderden kan worden 
ingeschat. Daarnaast worden ook het aantal kwetsbare locaties in beeld gebracht.  

 

Slagschaduw  

 

Slagschaduw wordt voor iedere turbine berekend en gevisualiseerd met behulp van het 

softwarepakket WindPRO. De slagschaduw wordt berekend aan de hand van de 

windturbinevorm, de omvang en langjarig gemiddelde meteorologische condities, zoals de 

zonneschijnverdeling over het jaar en het aantal uren wind uit een bepaalde windrichting ter 

plaatse van het initiatief. Door ook de windrichting als invoerparameter mee te nemen, kan 

rekening worden gehouden met het draaien van de rotorrichting, wat gevolgen heeft voor de 

slagschaduweffecten.  

 

Enerzijds worden op verschillende specifieke locaties, aan zogeheten schaduwreceptoren, het 

aantal uren slagschaduw op jaarbasis berekend en anderzijds wordt een kaart gegenereerd 

waarop door middel van ISO contouren het aantal effectieve uren slagschaduw oftewel de 

slagschaduwcontouren visueel worden voorgesteld.  

 

De tijdsduur van slagschaduw wordt getoetst aan de geldende norm. Artikel 5 20 6 2.3 van de 

VLAREM II vermeldt een maximum van 8 uur effectieve (= real-case/verwacht) slagschaduw per 

jaar, met een maximum van 30 minuten effectieve slagschaduw per dag voor elk relevant 

slagschaduwgevoelig object. Voor relevante slagschaduwgevoelige objecten in industriegebied, 

met uitzondering van woningen, geldt een maximum van dertig uur effectieve slagschaduw per 

jaar, met een maximum van dertig minuten effectieve slagschaduw per dag. 

 

De hinder die optreedt als gevolg van de lichtvariaties (slagschaduw) is volgens van den Berg en 

van Kuijeren (2008)63 het grootst bij een frequentie van 2,5 tot 14 keer per seconde. Bij deze 

frequentie kunnen personen die gevoelig zijn aan epilepsie een epileptische aanval krijgen en 

personen die gevoelig zijn aan zeeziekte kunnen symptomen vertonen van zeeziekte. Een 

windturbine met drie bladen heeft een flikkerfrequentie van maximaal 1 per seconde. 

Windturbines met grote rotordiameters hebben typisch een nominaal toerental van maximaal 12 

tot 15 toeren per minuut. Aangezien de frequentie van windturbines dus veel lager is, komen deze 

gezondheidseffecten niet voor. Hierop wordt dan ook niet dieper ingegaan. 

 
Veiligheid 

 

De beoordeling van de veiligheidsaspecten wordt gebaseerd op het door de Vlaamse overheid 

goedgekeurd beoordelingskader (Studie windturbines en veiligheid, 2007), zoals nu opgenomen 

                                                                 
63 Van den Berg F., Pedersen E., Bouma J en Bakker R. (2008), Windfarmperception, Visual and acoustic impact of wind 

turbine farms on residents   
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in de omzendbrief afwegingskader en randvoorwaarden voor de inplanting van windturbines 

(RO/2014/02).  

 

Ook wordt de mogelijke impact op militaire en burgerluchtvaart nagegaan, niet alleen in de 

nabijheid van luchthavens, maar ook ten aanzien van bijvoorbeeld radarinstallaties of 

communicatieapparatuur. In de ruime omgeving van het voorliggend windturbineproject komen 

een aantal elementen van de militaire en burgerluchtvaart voor. 

Aan de hand radarstudies voor de verschillende radarinstallaties (civiel en militair) zal voor het 

uiteindelijke project nagegaan worden in welke mate het voorliggend windturbinepark interfereert 

met deze activiteiten. Op basis van deze studies kunnen indien noodzakelijk randvoorwaarden 

voor het voorliggend windturbinepark vooropgesteld worden.  

 

Naast de bovenvermelde aspecten is de 30 m brede non-aedificandi zone langs de autosnelweg 

van belang. In deze zone gelden beperkingen, maar is afwijking mogelijk. De verticale projectie 

van de wieken dient in elk geval buiten de 10 m zone te liggen. 

 
14.3.2.3 Wijziging ruimtelijke structuur en samenhang 

 

In de effectgroep wijziging ruimtelijke structuur en samenhang wordt vooral de samenhang tussen 

de verschillende turbines geanalyseerd. Hierbij gaat aandacht uit naar uniformiteit van het 

turbinetype, de opstelling, de oriëntatie (lijnopstelling),… 

 

De windturbines op zich leiden niet tot een wijziging van de ruimtelijke structuur of tot 

barrièrevorming, versnippering. Er wordt bij de beoordeling gekeken naar de clustering met 

grootschalige lijninfrastructuur (primaire wegen, spoorwegen, rivieren, hoogspanningsleidingen, 

…) en met stedelijke gebieden/netwerken en kernen in het buitengebied, bundeling met 

grootschalige bedrijventerreinen,… Tijdens de aanlegfase kan de bereikbaarheid van 

verschillende functies tijdelijk wel wijzigen.  

 

Voor de effectengroep ruimtelijke structuur en samenhang wordt volgend significantiekader 

toegepast op basis van de omzendbrief (EME/2006/01-RO/2006/02 en RO/2014/02): 

 

Effect Significantie 

De inplanting van de windturbines voldoet aan de volgende drie criteria: ruimtelijke concentratie van 
windturbines in zeehavengebieden, industriegebieden of in de nabijheid van markant in het 
landschap voorkomende infrastructuren (zoals wegen, spoorwegen, rivieren, kanalen, 
hoogspanningsleidingen…); aantakken bij stedelijke gebieden/netwerken en de kernen van het 
buitengebied waarbij het niveau en de reikwijdte van de voorzieningen in overeenstemming moeten 
worden gebracht met het belang van de kern of het stedelijk gebied; locatiekeuze voor windturbines 
en windturbineparken moet passen in de samenhangende visie op de gewenste ruimtelijke 
ontwikkeling van het gebied in kwestie. 

+++ 

De inplanting van de windturbines voldoet aan twee van de volgende criteria: ruimtelijke 
concentratie van windturbines in zeehavengebieden, industriegebieden of in de nabijheid van 
markant in het landschap voorkomende infrastructuren (zoals wegen, spoorwegen, rivieren, 
kanalen, hoogspanningsleidingen…); aantakken bij stedelijke gebieden/netwerken en de kernen 
van het buitengebied waarbij het niveau en de reikwijdte van de voorzieningen in overeenstemming 
moeten worden gebracht met het belang van de kern of het stedelijk gebied; locatiekeuze voor 
windturbines en windturbineparken moet passen in de samenhangende visie op de gewenste 
ruimtelijke ontwikkeling van het gebied in kwestie. 

++ 

De inplanting van de windturbines voldoet aan één van de volgende criteria: ruimtelijke concentratie 
van windturbines in zeehavengebieden, industriegebieden of in de nabijheid van markant in het 
landschap voorkomende infrastructuren (zoals wegen, spoorwegen, rivieren, kanalen, 
hoogspanningsleidingen…); aantakken bij stedelijke gebieden/netwerken en de kernen van het 
buitengebied waarbij het niveau en de reikwijdte van de voorzieningen in overeenstemming moeten 
worden gebracht met het belang van de kern of het stedelijk gebied; locatiekeuze voor windturbines 
en windturbineparken moet passen in de samenhangende visie op de gewenste ruimtelijke 
ontwikkeling van het gebied in kwestie. 

+ 

Geen impact op vlak van ruimtelijke structuur en samenhang. 0 

De inplanting van de windturbines voldoet aan geen van vermelde criteria, en tast de bestaande 
ruimtelijke structuur en samenhang van de onmiddellijke omgeving in beperkte mate aan. 

- 
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De inplanting van de windturbines voldoet aan geen van vermelde criteria, en tast de bestaande 
ruimtelijke structuur en samenhang van de onmiddellijke omgeving en ruimere omgeving in 
beperkte mate aan. 

-- 

De inplanting van de windturbines voldoet aan geen van vermelde criteria, en tast de bestaande 
ruimtelijke structuur en samenhang van de onmiddellijke omgeving en ruimere omgeving in sterke 
mate aan. 

--- 

 

 
14.4 Beschrijving van de referentiesituatie 

 
14.4.1 De huidige situatie 

 
14.4.1.1 Beschrijving huidige situatie op mesoniveau 

 

Het projectgebied situeert zich binnen de gemeenten Bierbeek, Boutersem, Tienen en 

Hoegaarden, in het zuidoosten van de provincie Vlaams-Brabant. In het zuidoosten ligt het 

projectgebied aan de gewestgrens met het Waals gewest en zo ook aan de grens met de 

provincie Waals-Brabant. Het windturbinepark wordt ingepland aan weerszijden van de E40 en 

de hogesnelheidslijn, die hier grotendeels parallel aan gelegen is.  

 

Het merendeel van de geplande windturbines is volgens het gewestplan gelegen in agrarisch 

gebied, een aantal turbines liggen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied (cluster C) 

(Kaart 6-1). 

 

Wonen 

 

De dichtstbijzijnde grote stedelijke kernen zijn deze van Tienen en Leuven. Deze liggen op enige 

afstand ten noorden van het projectgebied en zijn met elkaar verbonden door de Tiensesteenweg-

Leuvensesteenweg. Langs deze as liggen ook de grotere (verstedelijkte) dorpen zoals 

Boutersem, Roosbeek, Lovenjoel, Korbeek-Lo. Ter hoogte van en in de directe omgeving van het 

projectgebied zelf liggen de eerder kleinere dorpen/woonkernen en gehuchten zoals Neervelp, 

Willebringen, Hoksem, Oorbeek, Outgaarden,… die veelal gekoppeld zijn aan de beekvalleien. 

Hoegaarden, gelegen een beetje ten zuiden van het projectgebied, vormt een grotere woonkern 

in de directe omgeving.  

 

Op miconiveau worden de relevante woongebieden per cluster/turbine meer in detail besproken.  

 

Kwetsbare locaties 

 

De concentraties van zogenaamde kwetsbare groepen worden beschreven. De kwetsbare 

populatie wordt vertegenwoordigd door personen met reeds verminderde of slechte 

gezondheidstoestand (in ziekenhuizen), oudere personen (bejaarden (65+) in rust- en 

verzorgingstehuizen), ofwel jonge personen (scholen – dagopvangcentra). 

In de woonkernen/dorpen en gehuchten in de nabijheid van de verschillende windturbines zijn 

voornamelijk enkele basisscholen en plaatsen voor kinderopvang gesitueerd. Binnen de grotere 

woonkernen en steden in de ruimere omgeving situeren zich meer concentraties aan kwetsbare 

locaties (Kaart 14-1).  

 

Bij de bespreking op microniveau worden de relevante kwetsbare locaties per cluster/turbine 

meer in detail besproken.  

 

Bedrijvigheid 

 

In de directe nabijheid van de turbines zijn geen bedrijventerreinen gelegen. 

De meer grootschalige bedrijventerreinen situeren zich meer naar het noorden, rond de kern van 

Tienen en enkele kleinere rond de kern van Hoegaarden meer naar het zuiden.  

Ter hoogte van de bedrijventerreinen rond Tienen situeren zich een aantal seveso-inrichtingen: 

hogedrempel seveso-inrichting ‘Affilips’ in Biezenstraat 26-31 op ca. 3 km van dichtstbijzijnde 
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turbine (WT N09); lagedrempel seveso-inrichting ‘Multigas’ op ca. 5,5 km van dichtstbijzijnde 

turbine (WT Z03). 

 

Landbouw 

 

Het studiegebied wordt gekenmerkt door een open landbouwgebied. De vruchtbare leembodems 

(en zandleembodems) van Haspengouw maken dit gebied zeer geschikt voor landbouw. Ter 

hoogte van de hogere plateau’s liggen voornamelijk, eerder grootschalige, akkerlanden. De 

tussenliggende nattere valleigebieden doorsnijden deze plateaus met akkerlandbouw en worden 

eerder ingevuld met kleinere weilandpercelen, maar ook veelal met bos. De E40 en de parallel 

gelegen HST-lijn vormen vandaag reeds een belangrijke infrastructurele barrière doorheen het 

open landbouwgebied.  

 

De inplantingslocaties van de voorliggende windturbines bevinden zich op de hoger gelegen 

plateaus en situeren zich dus grotendeels ter hoogte van akkerlandpercelen (Kaart 14-2).  

Alle inplantingslocaties van de windturbines zijn overigens gelegen in herbevestigd agrarisch 

gebied (HAG). 

 

Recreatie en toerisme 

 

De omgeving van het projectgebied wordt gekenmerkt door een uitgebreid toeristisch-recreatief 

aanbod, in het zogenaamde Hagelands Haspengouw. In deze regio zijn verschillende recreatieve 

wandel- en fietsroutes, maar ook ruiter- en menroutes geselecteerd. Het projectgebied doorsnijdt 

zo ook een aantal routes van het fietsknooppuntennetwerk. 

 

 
Figuur 14-1 Fietsknooppuntennetwerk in de omgeving van het projectgebied Bron: www.fietsnet.be 

 

Hoogspanningsleidingen en pijpleidingen 

 

Ten noorden van de E40 lopen een aantal ondergrondse aardgasleidingen van Fluxys (ca. 500 

m): 

 3.31090 WINKSELE – WARNANT – DREYE ND 400 - 66,2 bar 

 3.31120 HOEGAARDEN – TIENEN(RAFFINADERIJ) ND 250 – 66,2 bar 

 4.310404 HOEGAARDEN(ALTENAKEN) STATION 

 

Ten noorden van cluster C loopt een NATO-pijpleiding (ca. 700 m). 
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Tussen cluster B en C loopt een hoogspanningslijn (70 kV 70.232 (IN207) Tienen – Jodoigen ~ 

span 15-20) in noordzuidelijke richting (ca. 1,8 km van cluster B) 

 

 
Figuur 14-2 Situering hoogspanningsleidingen en pijpleidingen  

 

 

Luchtvaart en radarinstallaties 

 

In de ruime omgeving van het voorliggend windturbineproject komen een aantal elementen van 

de militaire en burgerluchtvaart voor, nl.: 

 de civiele radar van Bertem ten westen van het windturbinepark 

 de civiele radars van Luik en Florennes ten zuid-westen en zuiden van het 
windturbinepark 

 de militaire radar en luchthaven van Bevekom ten zuiden van het windturbinepark 

 een militair oefenvliegveld (enkel VFR) van Goetsenhoven, waar tevens twee civiele 
(zweef)vliegclubs gevestigd zijn, ten oosten van het windturbinepark.  

 radar en luchthaven van Zaventem ten westen van het windturbinepark 
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Figuur 14-3 Luchtvaart en radarinstallaties 

 

 

Mobiliteit  

 

De windturbines worden gepland langs de E40 en de HST-lijn. Deze HST-lijn buigt net ten oosten 

van cluster A af in noordelijke richting.  

Volgende op- en afritten van de E40 liggen in de omgeving van het projectgebied: 

 Op- en afrit 24 (Boutersem), net ten oosten van cluster A 

 Op- en afrit 25 (Tienen, Geldenaken), tussen cluster B (op ca. 4 km) en C (op ca. 2 km) 

 Op- en afrit 26 (Jodoigne, Orp- Jauche), ca. 1,2 km ten zuiden van cluster C. 

 

De overige wegen in de directe omgeving van de geplande turbines betreffen voornamelijk lokale 

(veld)wegen voor de ontsluiting van de landbouwpercelen.  

 

De verkeers- en ontsluitingsstructuur voor de verschillende turbines zal aan bod komen bij de 

bespreking op microniveau.  

 

Geluidshinder 

 

Voor een gedetailleerde beschrijving van de huidige geluidssituatie in de omgeving van het 

projectgebied wordt er verwezen naar de discipline Geluid en trillingen (§11). 

 

Om het huidige geluidsklimaat in kaart te brengen, werd op 4 punten, binnen woongebied, het 

geluid gedurende 14 dagen opgemeten. Ter hoogte van meetpunt 1 (kruising van de 

Katspoelstraat en de Ooienbergstraat) en meetpunt 3 (rand van het woongebied van Hoksem) 

werden de gezondheidskundige advieswaarden van WHO voor matige en ernstige hinder 

(respectievelijk 50 dB(A) LAeq en 55 dB(A) LAeq) gerespecteerd gedurende de meetperiode.   

Voor meetpunt 2 (Willebringsestraat 100 ,Willebringen) worden de WHO advieswaarden voor 

matige hinder overdag en ’s avonds overschreden. Dit geldt ook voor meetpunt 4 (rand van de 
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dorpskom van Goetsenhoven), waar tevens ook de WHO advieswaarde voor ernstige hinder 

overdag en ’s avonds wordt overschreden.  

 
14.4.1.2 Beschrijving huidige situatie op microniveau 

 

In onderstaande tabel worden per cluster/turbine de relevante elementen opgesomd binnen en 

in de directe omgeving van het projectgebied.  
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Cluster Ruimtegebruik en structuur Bebouwing (wonen en kwetsbare 
locaties) 

Infrastructuur  Recreatie en toerisme 

A  Gelegen ter hoogte van 
heuvelrug, bestaande uit aantal 
kleinere toppen, met 
grootschalige 
landbouwlandschap. 

 Grenzend aan grootschalige 
lijninfrastructuur E40 en HST-lijn  

 Akkerlandpercelen  

 Tussenliggend enkele kleine 
bospercelen  

 Een aantal meer verspreide 
woningen (hoeves) liggen binnen 
beperkte afstand tot de 
windturbines. Dichtstbijzijnde 
woningen liggen op ca. 270 m  

 Woongebied op het gewestplan 
is gelegen op ca. 500 m 

 Overige bewoning in de 
omgeving ter hoogte van 
omliggende dorpen en 
gehuchten in valleigebieden, 
zijnde Neervelp en Vertrijk in het 
oosten en gehuchten 
Bendenheide en Bovenheide in 
het westen.  

 Gehucht Bovenheide in het 
zuiden situeert zich op top 
heuvelrug.  

 Dichtstbijzijnde kwetsbare 
locaties situeren zich in 
omliggende dorpen op een 
afstand van ca. 800 m (thv 
Neervelp)   

 Autosnelweg E40 en HST-lijn ten 
zuiden van cluster A 

 Op- en afrittencomplex 24 
aansluitend bij turbine WT N03 

 Enkele kleine landbouwwegen 
doorsnijden cluster.  

 Andere omliggende wegen: 
Katspoelstraat, Neervelpsestraat, 

  

 Poelblokweg, noordelijke deel 
Lovenjoelsestraat en 
Katspoelstraat opgenomen in 
fietsknooppuntennetwerk 
(knooppunten 88-92-98) 

B  Gelegen ter hoogte van 
heuvelrug met grootschalig 
landbouwlandschap 

 Doorsneden door E40 en HST-
lijn (oost-west)  

 Akkerlandpercelen  

 Enkele houtkanten voornamelijk 
langs (holle) wegen  

 Een aantal meer verspreide 
woningen (hoeves) liggen binnen 
beperkte afstand tot de 
windturbines. Dichtstbijzijnde 
woningen liggen op ca. 270 m  

 Woongebied op het gewestplan 
is gelegen op ca. 500 m 

 Overige bewoning in de 
omgeving ter hoogte van 
omliggende dorpen en 
gehuchten in valleigebieden, 

 Autosnelweg E40 en HST-lijn 
doorsnijden cluster van zuidoost 
naar noordwest.  

 Willebringsestraat – Tassinstraat, 
Doornestraat en Medekersveld 
lopen doorheen cluster B. 

 Andere omliggende wegen: 
Kolemveldstraat, 
Blauwbergstraat, 
Hoxemsesteenweg, 
Kapittelbergstraat en Sint-

 Hertenstraat – Medekersveld en 
Hoxemsesteenweg opgenomen 
in fietsknooppuntennetwerk 
(knooppunten 34-35-14) 
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Cluster Ruimtegebruik en structuur Bebouwing (wonen en kwetsbare 
locaties) 

Infrastructuur  Recreatie en toerisme 

zijnde Willebringen (westen), 
Kumtich (noorden) en Hoksem 
(zuidoosten).  

 Dichtstbijzijnde kwetsbare locatie 
situeren zich in omliggende 
dorpen op een afstand van meer 
dan 1 km.  

Jansstraat en enkele kleinere 
landbouwwegen  

 Ca. 500 m ten noorden van 
noordelijke cluster loopt een 
Fluxys ondergrondse pijpleiding 

C  Gelegen ter hoogte van 
heuvelrug bestaande uit aantal 
kleinere toppen, met 
grootschalige 
landbouwlandschap. 

 Grenzend aan grootschalige 
lijninfrastructuur E40 en HST-lijn 
in het noorden  

 Akkerlandpercelen  

 Eenkele houtkanten voornamelijk 
langs (holle) wegen  

 Bewoning grotendeels in de 
omgeving ter hoogte van 
omliggende dorpen en 
gehuchten in valleigebieden, 
zijnde Outgaarden 
(noordwesten), Goetsenhoven 
(noorden, overzijde E40), 
Hélècine (oosten, op 
grondgebied Waals gewest) 

 Woongebied op het gewestplan 
is gelegen op ca. 700 m 

 Dichtstbijzijnde kwetsbare locatie 
situeren zich in omliggende 
dorpen op een afstand van meer 
dan 800 km. 

 Autosnelweg E40 en HST-lijn ten 
noorden van turbines  

 Wegen Huzaarweg, 
Kappendaalveldstraat en 
Geldenakensestraat lopen 
doorheen cluster  

 Andere omliggende wegen: 
Goetsenhovenstraat, 
Lummenstraat, 

 

 Lummenstraat, Huzaarweg, 
Merepoel (knooppunten 9 – 68)  
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14.4.2 Het geïntegreerd ontwikkelingsscenario 

 
Relevant voor de discipline mens – ruimtelijke aspecten en gezondheid zijn: 

 Ruilverkaveling Willebringen (VLM) 

 Realisatie Windturbineproject Greensky 

 
Voor een meer gedetailleerde bespreking van deze ontwikkelingen wordt verwezen naar het 
algemeen hoofdstuk ‘geïntegreerd ontwikkelingsscenario’.  

 
14.5 Beschrijving van de milieueffecten 

 
14.5.1 Milieueffecten ten opzichte van de huidige situatie 

 
14.5.1.1 Aanleg- en afbraakfase 

 

Wijziging in ruimtegebruik/bestemming 

 

De ruimte-inname ten gevolge van de bouw van windturbines start al bij de aanlegfase.  

Een eerste fase in de bouw van de turbines is de aanleg van een funderingssokkel. Deze 

funderingsokkel bestaat uit een cirkelvormig gewapend betonnen massief met een 

grondoppervlak van ongeveer 24 m x 24 m (diameter 24 m). De bouwput wordt gerekend op een 

vierkant iets groter dan het funderingsmassief. De ruimte-inname van de betonnen fundering 

bedraagt ca. 452 m². Tijdens de aanleg van de funderingsput zal bijkomende ruimte gereserveerd 

worden rond de bouwlocaties om bouwverkeer op te vangen en hun taken te laten vervullen. De 

benodigde oppervlakte wordt per site vastgelegd in samenspraak met de terreineigenaars, zodat 

de operationele activiteiten minimaal gehinderd worden.  

Deze ruimte-inname is echter grotendeels ondergronds, de bedekking bovenop de fundering kan 

ter hoogte van het maaiveld immers in de meeste gevallen vrij gekozen worden. Dit brengt wel 

een verlies aan landbouwgrond met zich mee ter hoogte van de fundering, ook in functie van de 

extra ruimte die nodig is rondom de mast ter bescherming tegen mogelijke aanrijdingen (zie 

verder). 

 

Voor de opbouw van de windturbines zelf wordt een verhard werkplatform voorzien van +/- 30 x 

50 m dat noodzakelijk is voor de opstelling van hijswerktuigen. Daarenboven komt in veel gevallen 

ook de ruimte die de liggende mast van de kraan inneemt voor de opbouw. Er wordt een 

stockeerzone voorzien en een obstakelvrije zone, die samen maximaal 1.000 m² beslaan. 

Betreffende het ruimtebeslag voor de constructie van de windturbines is voorafgaandelijk overleg 

met de betrokken grondeigenaars en –gebruikers voorzien.  

Deze ruimte-inname door de opbouw van de windturbine is zeer tijdelijk gezien het optrekken van 

één turbine slechts enkele dagen (stalen toren) tot enkele weken (betonnen toren) zal duren, plus 

de bijkomende tijd (tussen 2 en 5 dagen) voor de op- en afbouw van de kraan. Alle tijdelijke 

ruimte-inname in functie van de aanlegfase van de windturbine wordt na de werken in zijn 

oorspronkelijke staat hersteld (zie ook discipline bodem). 

 

Voor de toegangswegen voor de bereikbaarheid van de windturbines tijdens de bouwfase en voor 

onderhoud van de windturbine wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de bestaande 

openbare wegenis. Waar nodig en bij gebrek aan een bestaande verharding, wordt een verharde 

toegangsweg in waterdoorlatende verharding voorzien van ± 4,5 m breed, die zal aansluiten op 

de bestaande wegenis. Eventueel zal dit dus een bijkomende, beperkte ruimte-inname met zich 

meebrengen. De ondergrondse bekabeling wordt normaal gezien onder de toegangsweg 

voorzien en brengt dus geen bijkomende ruimte-inname met zich mee. Tijdelijke wegenis in 

functie van de aanleg van de windturbines worden in oorspronkelijke staat hersteld na de 

aanlegfase.  

 

 

Een windturbine zelf neemt slechts een beperkte oppervlakte in, bepaald door de diameter van 

de mast, die meestal maximaal 8 m bedraagt, plus bijkomende bescherming tegen mogelijke 
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aanrijdingen. Daarnaast dient ook het verhard werkvlak niet in zijn geheel en/of permanent vrij te 

zijn, maar moet gedurende de levensduur van de windturbines in functie van 

onderhoudswerkzaamheden tijdelijk beschikbaar kunnen zijn. Hiervoor worden de nodige 

afspraken gemaakt met de terreineigenaar. Ook de toegangsweg dient beschikbaar te zijn 

gedurende de exploitatiefase voor het onderhoud van de turbines.  

 

Alle inplantingslocaties van de windturbines zijn in agrarisch gebruik en liggen hoofdzakelijk in 

akkerlandpercelen. De ruimte-inname zal gedurende de aanlegfase groter zijn dan gedurende de 

exploitatiefase (ten gevolge van de stockeerruimte, obstakelvrije ruimte en ruimte om 

bouwverkeer op te vangen). Deze is echter tijdelijk van aard. Afhankelijk van de tijd en de periode 

die deze tijdelijke ruimte-inname zal plaatsvinden, kan dit leiden tot opbrengstverlies van de 

betreffende akkerpercelen. Ten gevolge van eventuele bemaling kan er eveneens een indirecte 

impact zijn op de omliggende landbouwpercelen ten gevolge van verdroging. Uit de discipline 

bodem blijkt evenwel dat in de meeste gevallen normaal geen bemaling nodig zal zijn en dat de 

invloedsstraal van eventuele bemaling alleszins beperkt zal zijn. Rekening houdende met een 

maximale grondwaterpeilverlaging van 4,5 m geeft dit een invloedstraal van 13,5 m. Deze 

theoretische worstcase benadering geeft een zeer beperkte invloedstraal. In de praktijk zal de 

invloedstraal bovendien steeds kleiner zijn, daar de peilverlaging minder groot zal zijn. Ook de 

duur van die eventuele bemaling is beperkt. Het effect op het landbouwgebruik van deze 

eventuele bemaling is dan ook zeer beperkt. 

 

Onderstaande tabel geeft indicatief de permanente oppervlakte-inname weer per windturbine in 

de exploitatiefase. Dit bestaat uit inname als gevolg van het funderingsmassief, het werkvlak in 

functie van onderhoud, toegangswegen en cabine. De totale permanente oppervlakte per turbine 

varieert tussen ca. 3.000 m² tot 5.000 m². Alle windturbines opgeteld geeft dit een totale ruimte-

inname van ca. 62.000 m². 

 

De kabeltracés liggen veelal onder de toegangswegen waardoor hiervoor geen bijkomende 

ruimte-inname nodig is. Waar de kabels niet samenvallen met de toegangswegen liggen deze 

voldoende diep zodat het terrein na de aanlegwerken in zijn oorspronkelijke staat kan hersteld 

worden. Het gaat hier dus om een tijdelijke ruimte-inname. De tijdelijke ruimteinname per 

windturbine voor de kabels kan worst case ingeschat worden als 210 m².  
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Tabel 14-1 Permanente ruimte-inname per turbine 

 
Cluster A Cluster B Cluster C 

  WTN01 WTN02 WTN03* WTN04 WTN05 WTN06 WTN07 WTN08 WTN09 WTZ01 WTZ02 WTZ03 WTZ04 WTZ05 WTZ06 WTZ07 

Fundering (m2) 452 452 452 452 452 452 452 452 452 452 452 452 452 452 452 452 

Werkvlak (m2) 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 

Toegangsweg (m2)  943 2568 2600 1244 705 2129 3555 1006 3915 11927 

MS-cabine (m2) ** 30 30 30+30 30 30 30 30 30 30 30 30 

TOTAAL OPP. (m2) 2925 4550 4612 3226 2687 4111 3745 3745 2973 3925 3940 4353 4353 4348 4348 4348 

* Bij WTN03 zijn 2 mogelijke MS-cabines ingetekend, omdat de juiste ligging nog niet vastligt. In deze berekening worden beiden meegeteld. In realiteit zal er slechts één gerealiseerd worden.  
** Het aantal MS-cabines zal  in samenspraak met netbeheerder zo veel als mogelijk beperkt worden. Zo zal er mogelijks slechts één cabine per cluster nodig zijn.
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Gezien de eerder beperkte oppervlakte per turbine en de tijdelijke inname kan dit effect als 

beperkt negatief (-) beoordeeld worden. Hierbij is het wel belangrijk dat na de werken de nodige 

aandacht wordt besteed aan het behoud of herstel van het bodemprofiel.  

In functie van de landbouw is het overigens aanbevolen de aanleg van de turbines zoveel als 

mogelijk buiten het teeltseizoen te laten plaatsvinden. Zo dit niet mogelijk is, dient hiervoor een 

marktconforme vergoeding voorzien te worden.  

 

De ruimte-inname gedurende de exploitatiefase is geldig voor de gehele vergunningsperiode van 

de windturbines. Voor deze fase is er dus een meer permanent verlies aan landbouwoppervlakte 

en bijgevolg aan opbrengstverlies. Gezien de in te nemen oppervlakte per turbine eerder beperkt 

is (zie Tabel 14.1), kan de impact als negatief (--) beoordeeld worden. 

Om ruimte-inname zoveel als mogelijk te beperken, is het aanbevolen de windturbines zo dicht 

mogelijk bij bestaande wegen in te planten Dit zal ook de versnippering op de landbouwstructuur 

op niveau van individuele percelen beperken.  

 

Het verlies aan opbrengst zal echter gecompenseerd worden door de vergoeding voor het recht 

op opstal zowel tijdens de aanleg- als exploitatiefase. Dit mildert grotendeels het negatieve effect 

ten gevolge van inname van landbouwgrond.  

 

Vanuit discipline biodiversiteit werd als milderende maatregel voorgesteld om het verlies aan 

geschikt broedgebied binnen akkervogelgebied ten gevolge van verstoring van de windturbines 

gedurende de exploitatiefase te compenseren. Deze houden in dat landbouwgronden gelegen 

buiten de invloedsfeer (verstoringsafstanden) geschikt worden gemaakt als broed- en 

foerageergebied om alzo daar een hogere broeddichtheid te kunnen verwezenlijken. Dit gebeurt 

door de inzaai van specifieke gewassen(mengsels) en eventueel beperkte aanplant van struweel. 

Door middel van de toepassing van een specifieke rekenmodule (uitgewerkt door ANB ism VLM) 

werd volgende berekening gedaan van de benodigde te compenseren oppervlakte per cluster: 

 cluster A: 5,07 ha 

 cluster B noord: 5,17 ha 

 cluster B noord: 2,52 ha 

 cluster B zuid: 3,18 ha 

 cluster C: 9,10 ha 

 totaal: 25,03 ha 

Deze compensatie dient bijgevolg te gebeuren ter hoogte van landbouwgebied. Het betreft hierbij 

echter geen verlies aan landbouwgebied gezien het landbouwgebruik wel mogelijk blijft. Wel 

gelden een aantal maatregelen naar inrichting, gebruik en beheer van het gebied waarmee 

rekening gehouden dient te worden (zie discipline biodiversiteit en§20). Na afbraak van de 

windturbines zal ook het landbouwgebruik van deze percelen opnieuw vrij te bepalen zijn. De 

zoektocht naar dit compensatiegebied zal verder gebeuren in samenspraak met Departement 

Landbouw en Visserij en Agentschap voor Natuur en Bos.  

 

Na de vergunningsperiode van de windturbines wordt alle ruimte-inname in zijn oorspronkelijke 

staat hersteld. Dit wil zeggen dat alle verhardingen (wegenis in functie van onderhoud) en 

netaansluitingen verwijderd worden en de bodem hersteld wordt. De funderingssokkel van de 

windturbine wordt tot een voldoende diepte verwijderd rekening houdende met de 

waterhuishouding van het gebied, zodat er geen effect is ten aanzien van de terug ingebruikname 

als landbouwgebied. Het resteffect na de afbraakfase is dan ook als verwaarloosbaar (0) te 

beoordelen.  

 

Deze beoordeling is geldig voor alle clusters. Voor de beoordeling van deze effectgroep wordt er 

dan ook niet dieper ingegaan op een bespreking per cluster. 

 

Wijziging ruimtelijke kwaliteit en hinder 

 

Tijdens de bouwfase zullen tijdelijk graafmachines, vrachtwagens, een kraan (telescoop of 

opbouwkraan),… aanwezig zijn in het projectgebied.  
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De aanvoer op de werkzones, de opbouw en de afbraak van de kranen zal ook de aandacht 

trekken vanuit de omgeving, net zoals de doorgang van uitzonderlijk vervoer voor de levering van 

onderdelen. Het transport van uitzonderlijk vervoer zal echter beperkt zijn tot de periode van 

montage van de windturbines. De montage per windturbine duurt normaliter in totaal slechts 

enkele dagen.  

De werfzones zijn gelegen ter hoogte van open landbouwgebied. Het merendeel van de woningen 

bevindt zich op enige afstand tot de werfzones, gelegen ter hoogte van de tussenliggende 

valleigebieden, waar de zichtbaarheid veelal beperkt is. Voor de meer verspreid gelegen 

woningen, op de hoger gelegen heuvelruggen, zal de visuele hinder groter zijn.  

De aanlegfase duurt niet lang ten opzichte van de exploitatiefase. Daarom kan het effect van het 

plaatsen van de turbines op de ruimtelijke kwaliteit als neutraal beschouwd worden.  

 

Uit de discipline geluid (§11) blijkt dat gedurende de aanlegfase er enige geluidshinder kan komen 

van de werktuigen die gebruikt worden, zoals graafmachines voor het graven van de funderingen, 

het maken van sleuven en de aanleg van de toegangswegen, betonmolen voor de funderingen, 

kraan voor de opbouw van de turbine en vrachtwagens voor het aanvoer van materiaal. Als 

conclusie wordt meegegeven dat een toename van het omgevingsgeluid een tijdelijke toename 

kan veroorzaken aan de dichtstbij gelegen woningen, en dat het belangrijk is gebruik te maken 

van goed onderhouden moderne machines die voldoen aan de Europese richtlijn 2000/14/EU en 

aan het KB van 6 maart 2002 en zo mogelijk zelfs geluidsarmer. 

 

De werfputten zullen bereikbaar zijn langs de bestaande wegen. Tijdens de werkzaamheden zal 

er rond de bouwlocaties ruimte worden voorzien om bouwverkeer op te vangen en hun taken te 

vervullen zodat het verkeer op de wegen niet gehinderd wordt tijdens de werkzaamheden. Op dit 

moment is er nog geen kennis over het aantal benodigde transporten (voor de aanvoer van 

onderdelen en afvoer van grondoverschotten). Voor het projectgebied is er in het algemeen, via 

de verschillende op- en afritten, een snelle ontsluiting naar het hoger wegennet (E40) mogelijk. 

Vanaf de op- en afritten zullen de werfzones veelal te bereiken zijn via lokale wegen. Het verkeer 

over deze lokale bedieningswegen zal meestal niet gehinderd worden door de werkzaamheden. 

Indien nodig dienen de nodige omleidingen te worden voorzien. De toegang tot de locaties zal 

gebeuren via aan te leggen toegangswegen die aansluiten op de bestaande wegenis. 

 

Voor de noodzakelijke transporten werd reeds een transportstudie opgemaakt. De aanvoer van 

de onderdelen van de turbines zal deels gebeuren via de E40 door middel van uitzonderlijke 

transporten. Er wordt steeds naar gestreefd om bestaande op- en afritten tot de autostrade te 

gebruiken. Het aanleggen van tijdelijke rechtstreekse op- en afritten op de E40 wordt zo veel 

mogelijk vermeden. Indien het toch noodzakelijk blijkt, zal dit tijdig met AWV besproken worden. 

Gezien de omvang van dit uitzonderlijk transport dienen de wegen die gebruikt worden aangepast 

te zijn aan een aantal randvoorwaarden (dit is beschreven onder de algemene 

projectbeschrijving).  

Zoals in de projectbeschrijving reeds is aangegeven, omvat de montage van de turbines telkens 

korte periodes van 15 minuten met ruime tussenpauzes. Het optrekken van één turbine zal in 

totaal enkele dagen duren. De verschillende turbines zullen niet gelijktijdig worden opgebouwd. 

In uitzonderlijke gevallen kan de lokale wegenis aan de te construeren windturbine tijdelijk volledig 

geblokkeerd worden. De E40 zal nooit onderbroken of afgesloten worden. De omliggende 

functies in het gebied blijven op dat ogenblik zo goed mogelijk bereikbaar. In dit geval zullen de 

nodige omleidingen moeten worden voorzien.  

Gezien het tijdelijke karakter en de beperkte impact wordt deze verkeershinder als beperkt 

negatief (-) beoordeeld  

 

Wijziging ruimtelijke structuur en samenhang 

 

Deze effectgroep is minder relevant tijdens de aanlegfase, en wordt daarom enkel uitgebreider 

beoordeeld voor de exploitatiefase. Wel kan verwezen worden naar de effectgroep waarin de 

hinder besproken wordt. Hieruit blijkt dat gedurende de aanleg van de windturbines, het project 

een zeer beperkt effect zal hebben op de ruimtelijke structuur en samenhang. 
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14.5.1.2 Exploitatiefase 

 

Wijziging in ruimtegebruik/bestemming 

 

De ruimte-inname is reeds gebeurd tijdens de aanlegfase. Het effect ten gevolge van de ruimte-

inname werd reeds besproken bij de aanlegfase. De definitieve ruimte-inname gedurende de 

exploitatiefase zal, zoals hoger aangegeven, beperkter zijn in oppervlakte dan tijdens de 

aanlegfase. Een windturbine zelf neemt immers slechts een beperkte oppervlakte in, bepaald 

door de diameter van de mast, die meestal maximaal 8 m bedraagt, plus bijkomende bescherming 

tegen mogelijke aanrijdingen. 

De bepalende factoren voor eventuele vrij te houden zones naast de turbinemast zijn 

veiligheidsaspecten, onderhoudswerkzaamheden en herstellingen. Het onderhoud van de 

turbines gebeurt gemiddeld twee maal per jaar gedurende 2 dagen, en hiervoor dient een 

beperkte ruimte naast de mast beschikbaar te zijn. Hiervoor wordt aangenomen dat er naast de 

grond die reeds werd ingenomen bij de aanlegfase geen bijkomende landbouwgrond dient te 

worden ingenomen. Er is geen bijkomende effect tijdens de exploitatie. 

Zoals aangegeven bij de beoordeling van de aanlegfase is de ruimte-inname gedurende de 

exploitatiefase geldig voor de gehele vergunningsperiode van de windturbines, en is er voor deze 

fase dus een meer permanent verlies aan landbouwoppervlakte en bijgevolg aan 

opbrengstverlies. Gezien de in te nemen oppervlakte per turbine eerder beperkt is, kan de impact 

als negatief (--) beoordeeld worden. 

 

 

Enkel in het geval er ernstige schade aan een turbine zou zijn, dienen er soms grotere 

oppervlaktes beschikbaar gemaakt te worden om bijvoorbeeld een mobiele kraan te plaatsen. De 

nodige ruimte hiervoor dient op relatief korte termijn te kunnen worden vrijgemaakt. Dergelijke 

schade komt bij de moderne windturbinetypes gelukkig nog zelden voor. 

In samenwerking met de opstalverleners of grondeigenaars wordt een specifiek veiligheidsplan 

opgesteld dat de veiligheid van de mensen in de buurt van de turbines garandeert. 

 

Wijziging ruimtelijke kwaliteit 

 

Door hun verschijningsvorm zullen windturbines per definitie effect hebben op de leefomgeving. 

De effecten die deze leefomgeving beïnvloeden, zijn onder andere de visuele aanwezigheid van 

de turbines (naast slagschaduw en geluidshinder, zie verder) en de kenmerken van de omgeving 

zelf. Zoals reeds aangehaald bij de discipline Landschap, Bouwkundig erfgoed en Archeologie 

(§13) concentreert de visuele invloedsfeer van windturbines zich binnen een straal van 2 km 

rondom de turbines. De aandacht bij de beoordeling van de effecten gaat uit naar de opstelling 

van de turbines, uniformiteit van het turbine type, openheid/geslotenheid van het landschap, 

zichtbaarheid vanuit de omgeving… Deze elementen kwamen reeds grotendeels aan bod bij de 

discipline Landschap, Bouwkundig erfgoed en Archeologie.  

Bij de discipline Mens wordt de ruimtelijke kwaliteit bijkomend beoordeeld aan de hand van de 

belevingswaarde van de windturbines. Er wordt hiervoor geen belevingsonderzoek uitgevoerd. 

De evaluatie van het voorliggende project wordt vooral gebaseerd op literatuurgegevens uit 

binnen- en buitenland. 

 

De belevingsonderzoeken die in Vlaanderen werden uitgevoerd, betreffen in hoofdzaak de 

realisatie van windturbineparken op of aan zee. De bevindingen van deze onderzoeken dienen 

dan ook met de nodige nuances geïnterpreteerd te worden om ze toe te passen op 

windturbineparken op land. 

Uit de onderzoeken64 blijkt dat de respondenten naast de zee ook havengebieden of 

industrieterreinen geschikte locaties vinden voor windturbineparken.  

                                                                 

64 WES (2002), Landschappelijke beleving van windturbineparken in zee, studie in opdracht van BMM; WES (2003), 
Landschappelijke beleving van windturbineparken in zee, studie in opdracht van C-Power; HAECON (2001), 
Windenergiepark Belgische Kust. Milieueffectenrapport in opdracht van C-Power, blz. 159, finaal rapport 01-08-01. 
Vanhulle, A.; Houthaeve, R.; Di Marcantonio, M. (2010). Seascape and socio-economic study: final results, in: Degraer, 
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Ondanks de grote aanvaarding hebben windturbines toch een negatieve impact op de 

landschapsbeleving. Het belangrijkste bezwaar hierbij is het visuele aspect. Veel belang werd 

gehecht aan de weidsheid en de openheid van het landschap.  

 

Eind 2009 werd het onderzoeksproject Landscape capacity and social attidudes towards wind 

energy projects in Belgium (Van Rompaey et al, 2009) in opdracht van Belgian Science Policy 

afgerond. In deze studie werd nagegaan wat de impact is van windturbines op visuele 

landschapskwaliteit. Hiervoor werden 54 foto’s genomen van een variatie aan Belgische 

landschappen. Door middel van fotomanipulatietechnieken werden windturbines op de foto’s 

geplaatst. De windturbines werden op verschillende afstand van het zichtpunt geplaatst alsook 

volgens verschillende opstellingen (solitair, lineair en cluster). Met deze foto’s werd aan 1600 

respondenten gevraagd (d.m.v. deur-aan-deur interviews) een score te geven aan de 

landschappen op het vlak van aantrekkelijkheid. Hierbij werden foto’s voorgelegd met en zonder 

windturbines. Na deze bevraging werd nagegaan of de landschapskwaliteit toe- of afnam na het 

plaatsen van windturbines. Uit de studie blijkt dat in sommige landschappen de 

landschapskwaliteit afnam, in andere landschappen nam de landschapskwaliteit toe na het 

plaatsen van windturbines. Uit de verdere statistische analyse blijkt dat attractieve landschappen 

minder attractief worden na inplanting van windturbines, minder attractieve landschappen worden 

na het inplanten van windturbines attractiever.  

Daarnaast werd er nagegaan wat een landschap attractief maakt. Hiervoor werden de 

landschapselementen op de verschillende foto’s zonder windturbines geparametriseerd en in een 

statistische formule gegoten. Deze formule werd via GIS toegepast op geheel Vlaanderen en 

resulteerde in een kaart met gradatie in landschapskwaliteit voor geheel Vlaanderen.  

 

De landschappelijke kwaliteit/attractiviteit wordt positief beïnvloed door de aanwezigheid van 

vooral natuurlijke landschapselementen zoals water, bomen, gras, akkers, bos,… Hoe hoger het 

procentueel aandeel van deze elementen hoe attractiever het landschap. De aanwezigheid van 

gebouwen en antropogene elementen maken een landschap minder attractief. Glooiende en 

heuvelachtige landschappen zijn ook attractiever dan vlakke landschappen blijkt uit dit 

onderzoek. 

Antrop maakte een gelijkaardige indeling in ‘traditionele’ en ‘nieuwe’ landschappen. Traditionele 

landschappen zijn deze die niet of slechts in beperkte mate gewijzigd werden door de ingrepen 

die sinds de Industriële Revolutie mogelijk waren. Het gaat hier om landschappen die een zeer 

langdurige ontwikkeling kenden, die tot gevolg had dat de verschillende landschapselementen 

zowel ruimtelijk als ecologisch harmonisch geïntegreerd zijn, of althans als zodanig gepercipieerd 

worden. ‘Nieuwe’ landschappen worden gedefinieerd als diegenen die vanuit een “tabula rasa”-

benadering ontwikkeld werden, en waar de traditionele landschappen amper nog 

doorschemeren. Deze worden gekenmerkt door grootschaligheid en uniformiteit. In het algemeen 

kan gezegd worden dat windturbines in de “nieuwe” landschappen meer geapprecieerd worden 

dan in de traditionele. Het nieuwe element dat de windturbine is, zal in de traditionele 

landschappen niet zomaar als “geïntegreerd” worden gezien. In de nieuwe landschappen is een 

windturbine niet veel meer dan nog maar eens een extra baken van de moderne beschaving.65 

 

Daarnaast kan ook een onderscheid gemaakt worden in het type waarnemen. Hierbij zijn er twee 

hoofdgroepen te onderscheiden: waarnemers die zich statisch in de omgeving van het windpark 

bevinden en waarnemers die zich dynamisch door het gebied bewegen. Daarnaast kan 

onderscheid gemaakt worden in de mate waarin waarnemers emotioneel aan de omgeving 

gebonden zijn. Door deze te combineren, kunnen er vier groepen waarnemers onderscheiden 

worden: bewoners (statisch en emotioneel gebonden), recreanten (dynamisch en doorgaans 

emotioneel gebonden), werkenden (statisch en doorgaans minder emotioneel gebonden), 

forensen en zakelijke reizigers (dynamisch en doorgaans minder emotioneel gebonden). 

Algemeen geldt dat waarnemingen door statisch en emotioneel gebonden groepen zwaarder 

doorwegen dan waarnemingen door dynamische en niet emotioneel gebonden groepen.  

                                                                 
S. et al. (Ed.) (2010). Offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: Early environmental impact assessment 
and spatio-temporal variability. pp. 165-186, http://www.vliz.be/imis/imis.php?persid=10181 

65 Antrop M., Het landschap meervoudig bekeken, Stichting Leefmilieu, Antwerpen, 1982. 

http://www.vliz.be/imis/imis.php?persid=10181
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Indien deze resultaten worden toegepast op voorliggend project dan kan in eerste instantie 

gesteld worden dat, aangezien het project zich situeert in een heuvelachtig landschap, met vooral 

natuurlijke landschapselementen (vooral open akkers op heuveltoppen; water, kleine 

landschapselementen, bos, … in de beekvalleien), de impact op de belevingswaarde groot zal 

zijn. De windturbines sluiten echter aan bij de grootschalige infrastructuur van de E40 en de HST-

lijn. In de directe omgeving van deze infrastructuur (ca. 500 m) wordt de belevingswaarde reeds 

in belangrijke mate beïnvloed door deze infrastructuurelementen (met onder andere de hoger 

opgaande verlichtingspalen) waardoor de impact van de turbines op de belevingswaarde kleiner 

zal zijn. Door hun omvang reikt de visuele impact van de turbines echter verder, waardoor de 

belangrijkste impact op de belevingswaarde voornamelijk op grotere afstand (500 m – 2000 m) 

geldig is.  

 

Het merendeel van de bewoners binnen het studiegebied, zijnde de waarnemers die statisch en 

het sterkst emotioneel gebonden zijn, bevinden zich in de woonkernen in de valleien waar de 

visuele relatie met de turbines veelal ontbreekt (zie discipline landschap). Het gaat hier om de 

woonkernen van Neervelp, Opvelp, Vertrijk, Willebringen, Kumtich, Hoksem, Oorbeek, 

Outgaarden. 

De directe visuele relatie geldt eerder voor de bewoners aan de hoger gelegen randen van de 

dorpen en de vrijliggende hoeves en woonkernen (Goetsenhoven) op de heuvelruggen, de 

recreanten (fietsers en wandelaars) op de omliggende wegen en de forensen en zakelijkere 

reizigers, zijnde de mensen die de omgeving beleven vanaf infrastructuur (zowel weg als spoor, 

in het dagelijkse woon-werkverkeer). De effectieve visuele impact zal uiteindelijk afhangen van 

de locatie binnen het omringende landschap. 

 

Algemeen dient opgemerkt te worden dat de beleving van windturbines een zeer subjectieve 

aangelegenheid is. Een belangrijke te melden nuance is dat uit onderzoek blijkt dat de houding 

tegenover windturbines negatiever is tijdens een onderzoek vooraf (d.m.v. fotosimulatie) dan 

achteraf. Eens de windturbines er staan is er een grotere aanvaarding. Voorwaarde is wel dat er 

geen hinder is. Belangrijk hierbij is dat er een goede en uitgebreide communicatie wordt gevoerd 

met de bevolking en de betrokken besturen. 

Om deze reden kan het effect op de perceptieve kenmerken en belevingswaarde als 

verwaarloosbaar tot negatief (0 tot --) beoordeeld worden, afhankelijk van de locatie en de 

waarnemer en de waardering.  

 

Hinderaspecten en gezondheid 

 

De belangrijkste hinderaspecten ten aanzien van windturbines zijn geluidsverstoring en 

slagschaduw. In deze paragraaf wordt nagegaan in welke mate deze optreden en welke de 

mogelijke effecten zijn ten aanzien van de leefbaarheid in de omgevende bewoningskernen. 

Hiervoor wordt gesteund op de discipline geluid en de berekende schaduwcontouren. Aanvullend 

wordt ook de eventuele impact van elektromagnetische straling afkomstig van de 

hoogspanningscabine beoordeeld. 

 

Elektromagnetische straling 

 

Het project voorziet, afhankelijk van de netaansluitingsmogelijkheden, ook in de aanleg van een 

hoogspanningspost in de buurt van cluster B ter hoogte van de Tassinstraat voor de gedeeltelijke 

aansluiting van het windpark op een hoger spanningsniveau (70kV). Hoogspanningsposten 

kunnen elektromagnetische velden veroorzaken. Deze velden bestaan uit elektrische en 

magnetische velden. 

 

Het elektrische veld in de transformatorsite wordt grotendeels door de muren van het gebouw 

afgeschermd. Voor het magnetische veld is dat niet het geval. 

Het magnetisch veld in de buurt van een elektriciteitscabines of transformatorsites is afhankelijk 

van het type cabine en bovendien varieert het veld ook nog eens met de hoeveelheid stroom die 

door de cabine loopt, waardoor de sterkte van het magnetisch veld niet gekend is. Uit meetstudies 
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blijkt dat de magnetische veldsterkte bij de meeste cabines reeds op korte afstand minder dan 

0,4µT is.  

 

Er zijn reeds verschillende studie gebeurd die het verloop van het magnetisch veld in functie van 

de afstand tot een elektriciteitscabine weergeven. Voor een laagspanningscabine van 10.000 V 

(10kV) zou op een afstand van 1 m het magnetisch veld slechts 0,1 µT bedragen66. Een andere 

studie toont dat voor een hoogspanningscabine van 240 kV het magnetisch veld minder dan 0,1 

µT beslaat op een afstand van 25 m67.  Voor een transformator van 30 kV wordt een 

veiligheidsafstand van 8 m voorgesteld in functie van gezondheidsrisico’s68. 

 

De veiligheidsafstand, in functie van gezondheidsaspecten bij langdurige (residentiële) 

blootstelling, voor een hoogspanningscabine van 70 kV zal ergens tussen bovenstaande 

afstanden liggen.  De dichtstbijzijnde woning, langs de Tassinstraat, ligt op een afstand van meer 

dan 200 m. Op deze afstand zal het magnetisch veld afkomstig van de hoogspanningscabine 

zeker lager zijn dan de gezondheidskundige advieswaarde van 0,4 µT. Op korte afstand is er 

geen langdurige residentiële blootstelling waardoor het effect als verwaarloosbaar (0) is te 

beoordelen.  

 

Geluidshinder  

 

In de discipline geluid werd het geluidsklimaat bepaald voor een type windturbine die de maximale 

impact simuleert. 

Binnen de discipline geluid werd op basis van de inplanting van de turbines en de ligging van de 

dichtstbij gelegen woningen in de omgeving een reeks beoordelingspunten geselecteerd. Ter 

hoogte van deze woningen wordt de grootste geluidsimpact verwacht. Op andere punten wordt 

verwacht dat de impact gelijk of lager zijn.  

Binnen discipline mens wordt aanvullend een analyse gedaan van het aantal woningen en 

kwetsbare locaties binnen de berekende maximale geluidscontouren (dag-, avond- en 

nachtperiode) vanuit discipline geluid. Zoals hoger aangegeven wordt het aantal gebouwpunten 

binnen de geluidscontouren bepaald op basis van het CRAB69 (door middel van overlay in 

ArcGIS). Het merendeel van deze gebouwpunten betreffen woningen (individuele 

wooneenheden). Door het aantal gebouwpunten te vermenigvuldigen met het gemiddeld aantal 

bewoners per wooneenheid in vlaanderen, zijnde 2,3, kan een ruwe, en in dit geval worst case, 

inschatting van het aantal gehinderden bepaald worden. Dit werd ook toegevoegd in 

onderstaande tabel. 

 

Tabel 14-2 aantal woningen en kwetsbare locaties per geluidsklasse 

Geluidscontour Lsp in 

dB(A) Aantal gebouwpunten Aantal personen 

Aantal kwetsbare 

locaties 

≤ 50 0 0 0 

≤ 45 - 50 8 19 0 

≤ 43 - 45 28 65 0 

≤ 39 - 43 558 1284 2 

≤ 35 - 39 1959 4505 19 

≤ 30 - 35 3123 7183 16 

 

De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) beveelt een LAeq-niveau van 50 dB(A) als drempel voor 

matige hinder en 55 dB(A) drempel voor ernstige hinder overdag en ‘s avonds.  

In onze analyse gaan we er van uit dat het berekende geluid ( bij 95 % van het nominaal vermogen 

) een stabiel geluid is over een heel jaar waardoor  de bekomen Lsp-waarden van de turbines 

beschouwd worden als een LAeq-waarde op jaarbasis. Dit vormt een wordt case benadering. Op 

basis hiervan kan gesteld dat de turbines op zich niet voor matige of ernstige hinder zorgen 

                                                                 
66 https://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=7259 
67 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/125845  
68https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/19104217/Infofiche%20Electricitei

t%20en%20gezondheid_EN_definitieve%20versie.pdf 
69 CRAB : Centraal ReferentieAdressenBestand 

https://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=7259
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/125845
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overdag en ‘s avonds (zie Tabel 14-2). Voor de nacht stelt de WGO een drempelwaarde van 40 

dB(A). Uit bovenstaande tabel blijken wel een aantal woningen binnen de 39 dB(A) contour te 

liggen, in totaal ongeveer 594 gebouwpunten (558 + 28 + 8) of ca. 1.366 personen, alsook 2 

kwetsbare locaties.  

 

Hierbij werd echter enkel het berekende specifieke geluid van de windturbines in rekening 

gebracht. In combinatie met het heersende omgevingsgeluid kan als gevolg daarvan enerzijds 

hinder evenwel niet uitgesloten worden, maar anderzijds kan dit specifieke geluidsniveau worden 

overschreden door andere geluidsbronnen, waardoor de geluidsbijdrage van windturbines 

beperkt kunnen worden tot een onmerkbare verhoging van het geluidsniveau, afhankelijk van het 

maskerend vermogen van de bestaande geluidsniveaus. 

 

Om dit na te gaan kan het berekende specifieke geluid worden vergeleken met het opgemeten 

achtergrondgeluid ter hoogte van de 4 meetpunten (zie discipline geluid). 

 

Tabel 14-3 Toetsing berekend specifiek geluid aan opgemeten achtergrondgeluid 

Meetpunt Lvoor Lsp Lna Toename 

dag 

MP1 (pt 10) 44 dB(A) 42 dB(A) 46 dB(A) 2 dB 

MP2 (pt 20) 45 dB(A) 43 dB(A) 47 dB(A) 2 dB 

MP3 (pt 25) 48 dB(A) 43 dB(A) 49 dB(A) 1 dB 

MP4 (pt 35) 54 dB(A) 41 dB(A) 54 dB(A) 0 dB 

avond 

MP1 (pt 10) 44 dB(A) 42 dB(A) 46 dB(A) 2 dB 

MP2 (pt 20) 45 dB(A) 43 dB(A) 47 dB(A) 2 dB 

MP3 (pt 25) 49 dB(A) 43 dB(A) 50 dB(A) 1 dB 

MP4 (pt 35) 53 dB(A) 41 dB(A) 53 dB(A) 0 dB 

nacht 

MP1 (pt 10) 36 dB(A) 42 dB(A) 43 dB(A) 7 dB 

MP2 (pt 20) 38 dB(A) 43 dB(A) 44 dB(A) 6 dB 

MP3 (pt 25) 39 dB(A) 43 dB(A) 44 dB(A) 5 dB 

MP4 (pt 35) 46 dB(A) 41 dB(A) 47 dB(A) 1 dB 

 

Hieruit blijkt dat voor de dag en avond het berekende specifieke geluid van de windturbines lager 

is dan het achtergrondgeluid. De verwachte toename door de windturbines is beperkt tot 2 dB(A). 

Conform het richtlijnenboek mens-gezondheid wordt een stijging van het omgevingsgeluid met 

minder dan 3 dB niet relevant geacht. Voor meetpunt 3 is er door de beperkte toename wel een 

stijging van het geluidsniveau tot 50 dB(A) (matige hinder). Voor het meetpunt 4, waar er op 

vandaag al een overschrijding is van de drempelwaarde voor matige hinder (50 dB(A)), is er geen 

toename te verwachten ten gevolge van het project. Het effect kan voor de dag- en avondperiode 

als verwaarloosbaar (0) beoordeeld worden. 

 

Voor de nachtperiode is het berekende specifieke geluid van de windturbines hoger dan het 

achtergrondgeluid en is er een toename tot 7 dB(A). Het effect kan voor de nachtperiode als 

aanzienlijk negatief (-3) beoordeeld worden. Vanuit discipline geluid worden voor deze 

nachtperiode milderende maatregelen voor de clusters A en B noodzakelijk geacht. De 

voorgenoemde situatie zal zich in werkelijkheid dan ook niet voordoen.  

 

Geluidshinder gereduceerd vermogen (Milderende Maatregel voor de nachtperiode) 

 
Binnen de discipline geluid worden een aantal opties gegeven om het geluid te afkomstig van de 
windturbines (geluid afkomstig van de mechanische wrijving in de gondel, aerodynamische geluid 
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afkomstig van de wrijving tussen de lucht en de wieken) te verminderen en wordt per cluster 
aangegeven welke reducties minstens nodig zijn (worst case/best case), zodat voldaan wordt aan 
de richtwaarden zoals onder de discipline geluid geformuleerd. Deze reducties zijn nodig voor de 
nachtperiode en kunnen in functie van de effectgroep hinder voor de discipline mens 
overgenomen worden.  

Ook voor dit gereduceerd scenario werd een analyse gedaan van het aantal woningen en 

kwetsbare locaties per geluidscontour, samengevat in onderstaande tabel.  

 

Tabel 14-4 aantal woningen en kwetsbare locaties per geluidsklasse (gereduceerd scenario: 

nacht) 

Geluidsklasse 

Lsp in dB(A) Aantal gebouwpunten Aantal personen 

Aantal kwetsbare 

locaties 

≤ 50 0 0 0 

≤ 45 - 50 1 3 0 

≤ 43 - 45 9 21 0 

≤ 39 - 43 137 315 0 

≤ 35 - 39 817 1879 5 

≤ 30 - 35 3023 6953 25 

 

Uit bovenstaande tabel blijkt het aantal woningen dat binnen de 39 dB(A) contour ligt, ten aanzien 

van het niet gebrideerde scenario, te dalen van 594 naar 147 gebouwenpunten (137 + 9 + 1) of 

van ca. 1366 personen naar ca. 339 personen. Overigens zijn er geen kwetsbare locaties meer 

gelegen binnen de 39 dB(A) contour. Wel zijn er nog binnen de 45 en 43 dB(A) contour nog een 

aantal gebouwenpunten gelegen.  
Procentueel gezien komen er in de geplande situatie binnen de mogelijke invloedsfeer van de 
turbines (tot 30 dB(A) contour) ca. 4% gebouwen (of 147 gebouwpunten) voor die boven de 
drempelwaarde van 40 dB(A) (39 dB(A)) zijn gelegen. Voor de meeste woningen wordt de 
drempelwaarde slechts licht overschreden. Een tiental woningen ondervindt een matige 
overschrijding. Aangezien er in het geluidsmodel werd rekening gehouden met het maximale 
brongeluid van de windturbines (en dus kan beschouwd worden als worst case) wordt dit effect 
als -1/-2 beoordeeld. 
 

Slagschaduw 

 

Algemeen  

 

Een slagschaduw is de schaduw die een object werpt op een ondergrond of een ander voorwerp. 

De draaiende bladen van een windturbine kunnen een wisselende schaduw of reflectie 

veroorzaken op bepaalde objecten. Slagschaduw komt voor wanneer de zon door de rotor van 

de windturbine schijnt. In het gebied dat in de projectiezone van de rotor gelegen is, zal de 

schaduw van de wiek waar te nemen zijn als een intermitterende schaduw ofwel een 

systematische variatie in lichtsterkte. Deze schaduw kan in sommige gevallen als storend ervaren 

worden. De mate waarin deze slagschaduw als hinderlijk wordt beschouwd, is afhankelijk van het 

toerental van de draaiende rotor. 

 

Algemeen kan gesteld worden dat de slagschaduw het grootste is in de zone net ten noorden, 

ten oosten en ten westen van de windturbines. De zon staat op onze breedtegordel nooit pal in 

het noorden zodat de zone direct ten zuiden van de windturbine nauwelijks slagschaduw zal 

ondervinden. 

 

Artikel 5 20 6 2.3 van de VLAREM II vermeldt een maximum van 8 uur effectieve (=real-

case/verwacht) slagschaduw per jaar, met een maximum van 30 minuten effectieve slagschaduw 

per dag voor elk relevant slagschaduwgevoelig object. Voor relevante slagschaduwgevoelige 

objecten in industriegebied, met uitzondering van (conciërge)woningen, geldt een maximum van 

dertig uur effectieve slagschaduw per jaar, met een maximum van dertig minuten effectieve 

slagschaduw per dag. 
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Methodiek slagschaduwonderzoek 

 

De berekening voor het bepalen van de langjarig gemiddelde slagschaduwhinder gebeurde met 

behulp van het softwarepakket WindPRO 3.2.669 (april 2018). Enerzijds werden op verschillende 

specifieke locaties aan zogeheten schaduwreceptoren het aantal uren slagschaduw op jaarbasis 

berekend en anderzijds werd een kaart gegenereerd waarop door middel van ISO contouren het 

aantal verwachte uren slagschaduw oftewel de slagschaduwcontouren visueel worden 

voorgesteld.  

 

De slagschaduw wordt berekend aan de hand van de turbinevorm, omvang en langjarig 

gemiddelde meteorologische condities, zoals de zonneschijnverdeling over het jaar en het aantal 

uren wind uit een bepaalde windrichting ter plaatse van het windpark. Door ook de windrichting 

als invoerparameter mee te nemen kan rekening worden gehouden met het draaien van de 

rotorrichting, wat gevolgen heeft voor de slagschaduweffecten. Als langjarig gemiddelde 

zonneschijnduur ter plaatse zijn de langjarige statistieken van het weerstation Ukkel op circa 35 

km afstand gebruikt. Voor het opstellen van een lokaal windprofiel zijn de langjarig gemiddelde 

windprofielen gebruikt van het weerstation Melsbroek. 

 

In de slagschaduwberekeningen zijn de volgende aannames gemaakt: 

 Minimale zonhoogte boven de horizon voor significante invloed  3 graden; 

 Hoogteverschillen: de hoogteverschillen (op basis van hoogtelijnen) zijn opgenomen in 
de modellering.  

 Obstakels: obstakels zoals gebouwen en/of beplanting tussen turbine en gevoelige 
objecten zijn conform de rekenmethodiek van Vlarem II niet meegenomen in de 
berekeningen voor woningen. Door deze aanname wordt uitgegaan dat er geen 
gebouwen zijn tussen de woningen en de turbines die zicht en dus ook slagschaduw 
ontnemen.  

 Conform de rekenmethodiek van Vlarem II is aangenomen dat licht (en dus ook 
slagschaduw) langs alle kanten van de woning of het bedrijf kan binnendringen. Door 
deze aanname wordt uitgegaan dat de beschouwde woningen en bedrijven aan alle 
gevels ramen hebben en een niet gecompartimenteerd binnenverblijf.  

 De gekozen raamgrootte betreft conform de rekenmethodiek van Vlarem II 5 meter breed 
en 2 meter hoog. De onderkant van het raam is op 1 meter vanaf maaiveld gelegen. Voor 
de bedrijfslocaties is deze maatvoering aangehouden als zijnde een standaard 
kantoorraam. 

 

Voor de gedetailleerde slagschaduwstudie, zijn op basis van Google Earth en Google Streetview 

rondom het windturbinepark representatieve gevoelige objecten (woningen en bedrijfsobjecten 

(geen conciërgewoningen) gekozen, waarvoor in detail de slagschaduwhinder is vastgesteld. 

 

Bepaling cumulatie met bestaande of reeds vergunde turbines 

 

In de ruimere omgeving van de windturbines zijn diverse windturbines vergund of operationeel.  
 

Conform de Handleiding Windturbines van de dienst MER van augustus 2017 zijn turbines, welke 

significant kunnen interfereren, geïdentificeerd. De Handleiding omschrijft dat een bestaande of 

vergunde turbine moet worden meegenomen in de slagschaduwstudie wanneer de contour van 

0 uur verwachte slagschaduw raakt aan de contour van 4u verwachte slagschaduw voor het 

project. Momenteel zijn er in functie van slagschaduw, geen relevante bestaande of vergunde 

windturbines in de omgeving. 

 

In het ontwikkelingsscenario zijn de 6 geplande windturbines van het Windturbineproject 

Greensky wel relevant. Deze werden in een apart ontwikkelingsscenario cumulatief 

doorgerekend. Dit komt verder aan bod bij de beschrijving van de milieueffecten ten opzichte van 

het geïntegreerd ontwikkelingsscenario.  

 

Het gepland windpark is door de opdrachtgever onderverdeeld in 3 clusters (A, B en C) en omvat 

in totaal 16 windturbines. 
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In de onderstaande tabel Tabel 14-5 zijn de coördinaten van de beoogde windturbines gegeven 

alsmede het beschouwde type van windturbine en de tiphoogte voor de slagschaduwstudie.  

Tabel 14-5 Overzicht windturbines 

  

Cluster 

  

Nummer turbine 

  

Lambert X 

  

Lambert Y 

WINDPARK  
BOUTERSEM 

Rotor (m) Ashoogte (m) 

Cluster A WT N01 180.557 169.146 131 84,5 

Cluster A WT N02 180.952 169.004 131 84,5 

Cluster A WT N03 181.349 168.865 131 84,5 

Cluster B WT N04 183.831 167.929 131 84,5 

Cluster B WT N05 184.168 167.717 131 84,5 

Cluster B WT N06 184.527 167.481 131 84,5 

Cluster B WT N07 185.126 166.966 131 84,5 

Cluster B WT N08 185.475 166.703 131 84,5 

Cluster B WT N09 185.799 166.435 131 84,5 

Cluster B WT Z01 184.540 166.660 131 84,5 

Cluster B WT Z02 184.897 166.392 131 84,5 

Cluster C WT Z03 190.117 161.484 131 84,5 

Cluster C WT Z04 190.344 161.157 131 84,5 

Cluster C WT Z05 190.561 160.830 131 84,5 

Cluster C WT Z06 190.775 160.507 131 84,5 

Cluster C WT Z07 191.040 160.197 131 84,5 

 

Keuze slagschaduw gevoelige objecten 

 

Voor de gedetailleerde slagschaduwstudie, zijn op basis van Google Earth en Google Streetview 

rondom het park representatieve gevoelige objecten (woningen en bedrijfsobjecten) gekozen, 

waarvoor in detail de slagschaduwhinder is vastgesteld. 

 

De keuze voor de gevoelige objecten is zodanig, dat de meest nabijgelegen locaties zijn 

beschouwd, evenals objecten die representatief zijn voor nabijgelegen vergelijkbare objecten. Op 

deze wijze is een fijnmazig structuur van locaties verkregen dat genoeg informatie biedt aan 

overige nabijgelegen locaties. In totaal zijn er in deze studie 111 woningen en 5 bedrijven 

beschouwd. 

 

Impact slagschaduw op de omgeving 

 

In onderstaande figuren zijn de contouren weergegeven van de verwachte slagschaduwduur, 

uitgedrukt in uren per jaar ter hoogte van de beschouwde objecten, verkregen onder de hierboven 

genoemde uitgangspunten.  

 

De lokalisering van de windturbines is zodanig, dat er ter hoogte van de 3 clusters 3 ruimtelijke 

zones van turbines te onderscheiden zijn met een min of meer afgebakende slagschaduwinvloed. 

 

Omdat het totale projectgebied uitgestrekt is, worden, voor de leesbaarheid, de resultaten 

gepresenteerd per zone in de volgende paragrafen en samengevat in de laatste paragraaf. 
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Figuur 14-4 Slagschaduwcontouren totale projectgebied 

 

 
Figuur 14-5 Slagschaduwcontouren Cluster A 
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Figuur 14-6 Slagschaduwcontouren Cluster B 

 

 

Figuur 14-7 Slagschaduwcontouren Cluster C 
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In de onderstaande tabellen zijn de resultaten van het slagschaduwonderzoek samengevat voor 
de verschillende clusters. Het betreft hier een overzicht van het aantal gehinderden. 

 

In de onderstaande tabel zijn de resultaten van de berekeningen samengevat voor cluster A. 

 

Tabel 14-6 Cluster A: Berekende aantal uren slagschaduw per jaar per gevoelig object 

 Gevoelige objecten  Lambert x  Lambert y 

Windpark E40 

Uren per dag Uren per jaar 

Astronomisch maximum Verwacht 

S-058 179.712 169.989 00:36 03:21 

S-060 179.768 169.753 00:44 03:23 

S-061 179.794 169.619 00:43 03:43 

S-062 179.780 169.511 00:38 03:21 

S-064 179.768 169.363 00:37 03:35 

S-065 179.710 169.273 00:35 04:04 

S-066 179.675 169.217 00:34 04:17 

S-067 179.541 169.052 00:28 03:36 

S-068 179.400 168.720 00:20 02:38 

S-072 179.888 168.401 00:24 06:40 

S-073 180.485 168.747 00:58 19:36 

S-074 180.259 169.232 01:30 26:43 

S-075 179.974 170.071 00:25 01:32 

S-076 180.292 169.620 01:35 14:27 

S-077 180.546 169.671 01:45 08:48 

S-078 180.723 169.511 03:01 31:58 

S-079 181.566 169.543 00:41 09:27 

S-080 181.636 168.787 01:58 43:24 

S-081 182.243 169.097 00:34 05:49 

S-082 182.258 168.795 00:48 05:54 

S-083 182.037 168.844 01:04 10:21 

S-213 179.954 168.079 00:18 02:22 

S-214 182.486 168.699 00:34 03:50 

S-215 182.441 168.826 00:38 04:34 

S-216 182.592 168.950 00:26 03:40 

S-217 182.399 169.068 00:29 03:49 

S-218 182.331 169.249 00:30 04:09 

S-219 182.984 168.758 00:37 04:02 

S-220 182.307 169.899 00:24 03:10 

S-221 182.212 169.861 00:25 03:16 

S-222 182.040 169.898 00:24 02:43 

Rood: overschrijding normwaarde van Vlarem II - kans op voorkomen van meer dan 30 minuten slagschaduw per dag 

 
Nabij cluster A worden ter hoogte van een aantal objecten overschrijdingen vastgesteld (zie ook 
Tabel 14-7). 

 

Tabel 14-7 Samenvatting slagschaduwimpact cluster A 

WINDPARK E40 
Cluster A 

Woningen Bedrijven 

geen overschrijding 11 0 

overschrijding 30 minuten per dag 12 0 

overschrijding 8 uur per jaar 0 0 

overschrijding 30 minuten per dag &  8 uur per jaar 8 0 
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WINDPARK E40 
Cluster A 

Woningen Bedrijven 

totaal 31 0 

 

Voor een juiste interpretatie/weging van de resultaten dient de onderzoeksopzet in ogenschouw 

te worden genomen. Vanuit Vlarem worden gevoelige objecten beschouwd welke binnen de 4 

uurs slagschaduw contour zijn gelegen. Hierdoor wordt alleen gerekend met objecten met een 

verhoogde kans op normoverschrijding. Het aantal gehinderden heeft dan ook alleen betrekking 

op objecten binnen de 4 uurs invloedsfeer van de turbines en zijn geen afspiegeling van de 

slagschaduw hinder in de projectzone voor die objecten die buiten deze 4 uurs contour zijn 

gelegen. 

 

De ontwikkeling van Windpark Boutersem veroorzaakt bij 11 van de beschouwde woningen geen 

normoverschrijding. Bij 12 van de beschouwde woningen is kans op overschrijding van de 

dagelijkse norm van 30 minuten per dag. Voor 8 van de beschouwde woningen is er kans dat 

naast de dagelijkse norm ook de jaarlijkse norm wordt overschreden. 

 

In de onderstaande tabel zijn de resultaten van de berekeningen samengevat cluster B. 

 

Tabel 14-8 Cluster B: Berekende aantal uren slagschaduw per jaar per gevoelig object 

 Gevoelige objecten Lambert x Lambert y 

Windpark E40 

Uren per dag Uren per jaar 

Astronomisch maximum Verwacht 

S-092 182.843 167.243 00:20 04:52 

S-094 183.462 167.420 00:42 17:46 

S-095 183.262 167.215 00:32 11:13 

S-096 183.480 167.366 00:42 17:48 

S-097 183.453 167.199 00:28 07:09 

S-099 183.279 166.733 00:23 06:43 

S-100 183.429 166.933 00:27 08:10 

S-101 183.589 167.032 00:32 11:04 

S-102 183.761 167.101 00:39 16:46 

S-104 183.465 166.339 00:29 04:57 

S-105 184.012 167.164 00:52 19:47 

S-106 185.038 166.039 00:39 11:19 

S-107 185.053 165.934 00:22 03:15 

S-108 185.284 166.068 00:16 01:06 

S-109 185.655 166.030 00:51 12:15 

S-110 185.038 167.224 03:39 65:20 

S-111 185.946 167.675 00:31 04:44 

S-112 185.929 167.519 00:42 06:43 

S-113 185.995 167.307 00:58 14:38 

S-114 186.114 167.367 00:50 11:03 

S-115 186.250 167.470 00:32 07:03 

S-116 186.214 167.270 00:42 07:39 

S-117 186.291 167.282 00:36 05:35 

S-118 186.066 166.768 01:20 40:50 

S-119 186.298 167.124 00:39 10:12 

S-120 186.380 167.068 00:40 11:43 

S-121 186.415 167.185 00:35 08:43 

S-122 186.535 167.261 00:31 07:11 

S-123 186.616 167.034 00:32 06:10 
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 Gevoelige objecten Lambert x Lambert y 

Windpark E40 

Uren per dag Uren per jaar 

Astronomisch maximum Verwacht 

S-124 186.669 166.756 00:34 06:13 

S-125 186.432 165.980 00:19 01:10 

S-126 185.884 165.873 00:36 07:21 

S-127 185.794 165.798 00:21 02:12 

S-128 186.016 165.775 00:30 05:28 

S-129 185.927 165.685 00:13 01:08 

S-132 186.044 165.670 00:21 02:39 

S-212 185.532 166.148 01:07 19:31 

S-B-004 183.622 167.808 01:51 45:13 

S-B-005 183.505 167.644 00:45 12:05 

Rood: overschrijding normwaarde van Vlarem II - kans op voorkomen van meer dan 30 minuten slagschaduw per dag 

 
Nabij cluster B worden ter hoogte van een aantal objecten overschrijdingen vastgesteld (zie ook 
Tabel 14-9). 
 

Tabel 14-9 Samenvatting slagschaduwimpact cluster B 

WINDPARK E40 
Cluster B 

Woningen Bedrijven 

geen overschrijding 11 0 

overschrijding 30 minuten per dag 9 0 

overschrijding 8 uur per jaar 1 0 

overschrijding 30 minuten per dag &  8 uur per jaar 16 2 

totaal 37 2 

 
Nabij cluster B zijn 37 woningen beschouwd. In de geplande situatie vindt bij 11 van de 
beschouwde woningen geen normoverschrijding plaats. Bij 16 van de beschouwde woningen 
wordt zowel een overschrijding van de dagelijkse norm als de jaarlijkse norm vastgesteld. 

 

In de onderstaande tabel zijn de resultaten van de berekeningen samengevat voor cluster C. 

 

Tabel 14-10 Cluser C: Berekende aantal uren slagschaduw per jaar per gevoelig object 

Gevoelige objecten Lambert x Lambert y 

Windpark E40 

Uren per dag Uren per jaar 

Astronomisch maximum Verwacht 

S-181 189.242 162.079 00:31 03:43 

S-182 189.363 162.102 00:35 04:37 

S-183 189.299 162.008 00:34 04:32 

S-184 189.410 161.980 00:38 06:33 

S-185 189.543 161.953 00:45 07:48 

S-186 189.187 161.792 00:32 05:04 

S-187 189.027 161.664 00:29 03:23 

S-190 190.605 162.150 00:39 04:13 

S-191 190.491 161.781 01:06 17:15 

S-192 190.758 162.004 00:40 05:23 

S-193 190.807 161.921 00:39 06:01 

S-194 190.771 161.830 00:43 09:52 

S-195 190.865 161.774 00:42 11:38 

S-196 190.874 162.010 00:35 03:45 

S-197 191.048 162.069 00:28 03:25 
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Gevoelige objecten Lambert x Lambert y 

Windpark E40 

Uren per dag Uren per jaar 

Astronomisch maximum Verwacht 

S-198 190.967 161.970 00:32 05:16 

S-199 190.975 161.887 00:36 07:47 

S-200 190.902 161.871 00:37 08:14 

S-201 190.933 161.774 00:40 10:18 

S-202 191.035 161.825 00:35 07:34 

S-203 190.963 161.715 00:40 09:23 

S-204 190.654 161.649 00:59 21:05 

S-205 190.740 161.558 00:58 23:19 

S-206 190.602 161.518 01:14 37:24 

S-207 190.756 161.396 01:05 28:17 

S-208 191.132 161.678 00:34 06:37 

S-209 191.086 161.594 00:37 09:20 

S-210 191.200 161.452 00:38 12:07 

S-225 190.867 162.248 00:31 03:52 

S-227 192.717 159.890 00:14 00:39 

S-228 192.663 159.843 00:15 00:43 

S-229 192.664 159.795 00:15 00:43 

S-230 192.680 159.737 00:15 00:43 

S-231 192.642 159.714 00:15 00:46 

S-232 192.612 159.679 00:15 00:50 

S-233 192.625 159.606 00:15 00:52 

S-234 192.571 159.634 00:16 00:57 

S-235 192.520 159.588 00:17 01:06 

S-236 192.487 159.558 00:17 01:10 

S-237 192.492 159.497 00:17 01:18 

S-238 192.443 159.459 00:17 01:34 

S-239 192.361 159.383 00:18 02:27 

S-240 189.973 159.405 00:05 00:23 

S-B-009 190.847 161.841 00:39 09:20 

S-B-010 191.126 160.446 02:02 88:58 

S-B-011 191.942 159.599 00:20 02:22 

Rood: overschrijding normwaarde van Vlarem II - kans op voorkomen van meer dan 30 minuten slagschaduw per dag 

 
Nabij cluster C worden ter hoogte van een aantal objecten overschrijdingen vastgesteld (zie ook 
Tabel 14-11) 
 

Tabel 14-11 Samenvatting slagschaduwimpact cluster C 

WINDPARK E40 
Cluster C 

Woningen Bedrijven 

geen overschrijding 16 1 

overschrijding 30 minuten per dag 15 0 

overschrijding 8 uur per jaar 0 0 

overschrijding 30 minuten per dag &  8 uur per jaar 12 2 

totaal 43 3 

 

In deze zone zijn 43 woningen en 3 bedrijven beschouwd. Bij ontwikkeling van Windpark 

Boutersem vindt bij 16 van de beschouwde woningen in geheel geen normoverschrijding plaats. 

Bij 12 van de beschouwde woningen wordt na ontwikkeling van Windpark Boutersem zowel een 

overschrijding van de dagelijkse norm als de jaarlijkse norm vastgesteld. 
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Samenvatting resultaten – besluit 

 

Zoals aangegeven in voorgaande paragrafen zijn er objecten gelegen binnen de invloedssfeer 

van de windturbines waarvoor normoverschrijding kan plaatsvinden. Overigens wordt het 

berekende astronomisch maximum aantal minuten getoetst aan de grenswaarde van 30 minuten 

per dag. Dit betekent dat overschrijding niet kan worden uitgesloten, maar het daadwerkelijk 

optreden hiervan zal afhangen van de op dat moment heersende lokale meteorologische 

condities. 

 

In de onderstaande tabel wordt een samenvatting gegeven van de resultaten. Grafisch worden 

de resultaten van de drie clusters samengevat in Figuur 14-8. Deze samenvatting betreft de 

slagschaduwimpact op woningen. Omdat er een gering aantal bedrijfslocaties zijn beschouwd, is 

een verdere grafische onderverdeling voor bedrijven niet gemaakt. 

 

Tabel 14-12 Samenvatting globale slagschaduwimpact  

WINDPARK E40 
Volledig studiegebied 

Woningen Bedrijven 

geen overschrijding 38 1 

overschrijding 30 minuten per dag 36 0 

overschrijding 8 uur per jaar 1 0 

overschrijding 30 minuten per dag & 8 uur per jaar 36 4 

totaal 111 5 

 

 
Figuur 14-8 overzicht procentuele verhouding normoverschrijdingen bij woningen 

 

In de geplande situatie wordt bij 36 van de beschouwde woningen zowel een overschrijding van 

de dagelijkse norm als de jaarlijkse norm vastgesteld (zie Tabel 14-12).  

 

Het minst aantal gehinderden zijn nabij cluster C gelegen. Het hoogst aantal gehinderden is 

gelegen nabij cluster B. Omdat de woningaantallen per zone verschillen, verschilt ook de resolutie 

in het gepresenteerde onderscheid.  

 

In de onderstaande tabel is per turbine het aantal uren verwachte slagschaduw per jaar 

weergegeven op de beschouwde objecten.  
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Tabel 14-13 Samenvatting verwachte jaarlijkse slagschaduwhinder per turbine 

Cluster   Nr turbine Jaarlijkse slagschaduwhinder (uren per jaar) 

A WT N01 83:52 

A WT N02 67:27 

A WT N03 76:15 

B WT N04 17:46 

B WT N05 45:53 

B WT N06 47:16 

B WT N07 61:43 

B WT N08 38:52 

B WT N09 45:23 

B WT Z01 37:08 

B WT Z02 35:28 

C WT Z03 76:48 

C WT Z04 58:49 

C WT Z05 15:55 

C WT Z06 40:30 

C WT Z07 50:22 

 

Er wordt opgemerkt dat de Vlarem rekenmethodiek uitgaat van een zogenoemde ‘worst-case’ 

situatie waarbij er geen obstakels zijn gelegen tussen het gevoelige object en de turbine en de 

objecten een raamoriëntatie hebben die altijd naar de turbines toe is gericht. In de praktijk zullen 

– door de aanwezige bebouwing en beplanting – beschaduwingseffecten optreden die de 

slagschaduwhinder in min of meerdere mate zullen reduceren. Daarbij zal de werkelijke 

raamoriëntatie en de eventuele compartimentering van de binnenverblijven de 

waarneembaarheid van slagschaduw kunnen verminderen.  

 

Een aspect dat specifiek bij bedrijven speelt, is de relatie tussen de openingstijden en de 

slagschaduwhinder. Slagschaduwhinder kan namelijk plaatsvinden in een tijdspanne buiten de 

openingstijden. Indien openingstijden van toepassing zijn, dan kan dit betekenen dat een deel 

van de gecalculeerde potentiële slagschaduwhinder niet relevant is (bijvoorbeeld gecalculeerde 

slagschaduwhinder in de weekenden of in de avondperiode). De werkelijke bedrijfssituatie zal 

nodig zijn om meer in detail de daadwerkelijke waarneembare slagschaduwhinder vast te stellen. 

 

Op basis van voorgaande kunnen de effecten van slagschaduw door de normoverschrijdingen 

voor verschillende omliggende woningen en bedrijven als aanzienlijk negatief (-3) beoordeeld 

worden voor de situatie waarbij geen stilstandsmodule wordt toegepast. 

 

De normoverschrijdingen ten aanzien van de woningen kunnen eenvoudig worden gemilderd 

door voor een beperkt aantal uren per jaar één of meerdere windturbines op bepaalde tijdstippen 

stil te zetten. Een stilstandsvoorziening zorgt ervoor dat turbines worden afgeschakeld als wordt 

voldaan aan de geprogrammeerde voorwaarden. Door het plaatsen van slagschaduwsensoren 

wordt ook informatie ter hoogte van gevoelige objecten verzameld zodat een registratienet 

ontstaat om ontoelaatbare slagschaduwhinder te voorkomen. Hierdoor wordt de hinder voor 

omwonenden tot een minimum beperkt, waardoor er op basis van de criteria van bijlage III van 

de Europese m.e.r.-richtlijn geen effecten te verwachten zijn. Het resterende effect kan dan als 

beperkt negatief (-) beoordeeld worden. 

De hinderpreventie bij bedrijfsgebouwen kan worden genomen in overleg met de diverse 

bedrijven (stopzetting turbine (d.m.v. plaatsen slagschaduwsensor), folie op de ramen,…) zodat 

de hinder tijdens de ‘kantooruren’ tot een minimum herleid wordt. 
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Lichtreflectie 

 

Alle windturbines worden voorzien van een antireflecterende coating of een lichtabsorberend 

materiaal. Hinder als gevolg van lichtreflectie treedt aldus niet op. Het effect is dan ook te 

verwaarlozen.  

 

Veiligheid 

 

Externe gevarenbronnen 

 

Bij het inplanten van windturbines dienen een aantal veiligheidsafstanden gerespecteerd te 

worden. 

 

Zo dienen ten opzichte van externe gevarenbronnen (transportwegen; hoogspanningslijnen, 

pijpleidingen, vliegvelden, militaire installaties, andere industriële installaties en opslagplaatsen 

van gevaarlijke stoffen,…) bepaalde veiligheidsafstanden gerespecteerd te worden. 

Bij de uitwerking van het inplantingsvoorstel werd rekening gehouden met deze opgelegde 

beperkingen. Hieronder wordt een opsomming gemaakt van de te respecteren 

veiligheidsafstanden en hoe daarmee bij het inplantingsvoorstel is rekening gehouden. 

 

Infrastructuur (wegen, waterwegen en spoorwegen): geen wiekoverdraai (minimum 

veiligheidsafstand van halve rotordiameter) 

 

De windturbines zijn ingepland langs de autosnelweg E40 en de hogesnelheidslijn parallel aan 

deze E40. 

 

Er wordt een afstand ten opzichte van de hogesnelheidslijn aangehouden van meer dan 150 m. 

Gezien de veiligheidsafstand van een halve rotordiameter (in dit geval 65,5 m) gerespecteerd 

wordt, wordt er geen aanzienlijk effect verwacht ten aanzien van deze hogesnelheidslijn.  

Ook de veiligheidsafstand tot de autosnelweg E40 is gerespecteerd. Ook wordt de vrije strook 

langs de E40 die een breedte beslaat van 30 m, gevrijwaard. 

 

Ter hoogte van 1 windturbines bevinden zich wegen op een afstand van minder dan 65,5 m van 

de turbines. Het gaat om de Kappendaalveldstraat nabij WTZ07. Dit betreft een kleine, lokale 

landweg die ter hoogte van de gewestgrens overgaat in een niet-verharde weg. 

 

Ondergrondse pijpleidingen (Fluxys-leiding): minimum veiligheidsafstand ter waarde van 

tiphoogte;  

 

Ten noorden van de E40 lopen een aantal ondergrondse Fluxys-leidingen. Ten opzichte van deze 

gasleidingen werd bij de inplantingsstudie rekening gehouden met een afstand van 200 m. De 

geldende veiligheidsafstand ter waarde van de tiphoogte wordt hiermee gerespecteerd.  

Het advies van Fluxys legt echter een minimale afstand van de gasinstallaties tot de windturbines 

van 300 m op. Ook deze afstand wordt bij alle windturbines gerespecteerd. 

 

Ook ten opzichte van de ondergrondse NATO pijpleiding is een veiligheidsafstand van minimaal 

200 m aangehouden.  

 

Hoogspanningsleidingen: minimum veiligheidsafstand van 1.5 keer de rotordiameter 

 

Tussen cluster B en C loopt een hoogspanningslijn in noord zuidelijke richting. 

De windturbines liggen op een afstand van meer dan 1 km van deze hoogspanningsleiding. De 

geldende veiligheidsafstand ter waarde van de 1,5 keer de rotordiameter (in dit geval 196,5 m) 

wordt hiermee ruim gerespecteerd.  
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Radar- en communicatieapparatuur en militaire/burgerluchtvaartinstallaties. 

 

Aan de hand radarstudies voor de verschillende radarinstallaties (civiel en militair) zal voor het 

uiteindelijke project nagegaan worden in welke mate het voorliggend windturbinepark interfereert 

met deze activiteiten. Op basis van deze studies kunnen indien noodzakelijk randvoorwaarden 

voor het voorliggend windturbinepark vooropgesteld worden.  

 

De gemeente Tienen heeft recent een milieuvergunning verleend aan de vliegclubs op de 

luchthaven van Goetsenhoven. De beroepsprocedure die hiertegen lopende was, is recent ook 

afgerond waarbij de milieuvergunning ook werd bevestigd. De verenigbaarheid tussen de 

vliegroutes en de windturbines zullen in samenspraak met de vliegclubs en het Directoraat 

Generaal van de Luchtvaart verder worden afgestemd in het kader van de vergunningsaanvraag. 

 

Externe mensveiligheid 

 

Om na te gaan of de inplanting van de windturbines haalbaar is vanuit het standpunt van externe 

mensveiligheid wordt de webapplicatie (https://windturbines.be.sgs.com/Turbines.aspx) van het 

Vlaams Energieagentschap toegepast.  

De test voert een afweging uit conform het SGS-eindrapport-2007, opgesteld in opdracht van het 

Vlaams Energieagentschap (Studie windturbines en veiligheid, 2007) en tussentijds herzien in 

samenwerking met de afdeling Milieuvergunningen van het Departement LNE (v3.0 dd oktober 

2014), en is dus conform het door de Vlaamse overheid goedgekeurd beoordelingskader. 

 

Bij het inschatten van het risico dat de geplande windturbines kunnen teweegbrengen op hun 

omgeving, wordt een onderscheid gemaakt in directe risico’s en indirecte risico’s ten gevolge van 

de inplanting van de windturbines. De directe risico’s van windturbines voor de mens worden 

bepaald door directe impact van fragmenten op een persoon in de nabijheid van de windturbine. 

Naast dergelijke impact kunnen weggeslingerde fragmenten eveneens nabijgelegen industriële 

installaties treffen. Indien deze installaties gevaarlijke producten bevatten (Seveso-inrichtingen), 

kan dat ongeval indirect ook slachtoffers tot gevolg hebben.  

 

De technische gegevens omtrent de windturbines ingegeven in de webapplicatie zijn de 

volgende: 

 

 
 

Dit geeft volgende resultaten met betrekking tot directe en indirecte risico’s.  

 

https://windturbines.be.sgs.com/Turbines.aspx
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Uit analyse blijkt dat er geen woningen of andere gebouwen binnen een afstand van 189 m tot 

de windturbines gelegen zijn. De dichtstbijzijnde seveso-inrichting ligt overigens om een afstand 

van 3 km.  

 

Voor 1 windturbine (WT Z06) wordt de veiligheidsafstand (in dit geval 65 m of wiekoverdraai) ten 

aanzien van externe activiteiten (wegenis, in dit geval Kappendaalveldstraat) niet gerespecteerd. 

Voor deze turbine wordt het criteria van de trefkans van 10−5/jaar, zijnde de kans dat een persoon 

rondom een windturbine dodelijk getroffen wordt door het falen van de windturbine (door 

structurele faling, naar beneden vallen van onderdelen of beuk van een geheel blad), 

overschreden. Dit wil niet noodzakelijk zeggen dat de inplanting van turbines op deze locaties 

onaanvaardbaar is, maar dient wel een gedetailleerde veiligheidsstudie te worden opgemaakt 

met een kwantitatieve risicoanalyse waarin het passantenrisico bekeken wordt en waarin kan 

worden aangetoond dat met of zonder bijkomende maatregelen de inplanting van deze turbine 

aanvaardbaar zijn vanuit standpunt van externe veiligheid.  

 

Een belangrijk veiligheidsaspect betreft de mogelijkheid van ijsval. De turbines zijn voorzien van 

een redundant ijsdetectiesysteem, zodanig dat de windturbines uit dienst gezet worden wanneer 

ijs gedetecteerd wordt. Heropstart zal pas gebeuren zodra de turbines ijsvrij zijn. Gedurende de 

stilstandperiode bij ijsvorming, wordt een zone op het terrein afgebakend, groot genoeg om 

mogelijke ijsval zonder risico’s mogelijk toe te laten. Ook hierover worden de nodige afspraken 

gemaakt met de terreineigenaar. 

 

Verkeersveiligheid 

 

Het effect van windturbines op verkeer en de verkeersveiligheid kan het gevolg zijn van 

verschillende factoren, waaronder botsen met constructies of met onderdelen of ijs, geluid of 

lawaai, windhinder en luchtturbulentie, lichtflitsen en verblinding, schaduwen, afleiden van 

aandacht, schrikreacties.70 

Om het gevaar ten gevolge van botsing te vermijden is het belangrijk bepaalde 

veiligheidsafstanden te voorzien. Deze elementen kwamen reeds hoger aan bod. Hinder ten 

                                                                 
70 Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV ‘De invloed van windturbineparken op de 
verkeersveiligheid’ Advies uitgebracht aan de Nederlanse Maatschappeij voor Energie en Milieu bv NOVEM, 1992. 
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gevolge van ijsval wordt vermeden door het voorzien van een ijsdetectiesysteem (zie hoger) en 

de afstand tot de wegen.  

Windturbines beïnvloeden de luchtstroming, maar het is niet te verwachten dat, gegeven de 

geometrie en werking van windturbines, deze extra verstoring een aanzienlijke toename van de 

hinder of van het gevaar met zich zal meebrengen. Overigens worden bij te veel wind de 

windturbines uit de wind geplaatst en stil gelegd. 

 

Het geluid van windturbines is voor inzittenden van auto’s en bestuurders van motoren 

waarschijnlijk niet of nauwelijks te horen. Van hinder of gevaar zal geen sprake zijn. Voor fietsers 

en voetgangers zal het geluid wel te horen zijn, maar de impact op de verkeersveiligheid zal 

echter verwaarloosbaar zijn.  

 

Effecten ten gevolge van eventuele lichtbebakening (lichtflitsen) worden, door de frequentie die 

normaal zijn voor windturbines, als niet gevaarlijk ingeschat maar komen eerder de veiligheid 

(van het luchtverkeer) ten goede. 

 

De hinder ten gevolge van slagschaduw kwam reeds hoger aan bod. Uit praktijksituaties blijkt dat 

slagschaduw geen onveiligere impact op het verkeer zou teweegbrengen.71 

 

Windturbines kunnen door hun opvallend karakter het prikkelniveau verhogen. Uit onderzoek 

blijkt echter dat ongevallencijfers uit situaties voor en na plaatsing van windturbines niet wijzen 

op een verhoogd verkeersveiligheidsrisico. Overigens voorkomt de zichtbaarheid en 

herkenbaarheid van de turbines op afstand de schrikreacties72.  
 

Resumerend kan worden geconcludeerd dat er geen risico's ontstaan voor de verkeersveiligheid 

ten gevolge van de inplanting van de windturbines.  

 

Wijziging ruimtelijke structuur en samenhang 

 

De geplande windturbines sluiten aan bij de lijninfrastructuur van de E40 en de HST-lijn. Tijdens 

de exploitatiefase wordt verwacht dat het ruimtelijke functioneren weinig tot niet verstoord zal 

worden. De windturbines bevinden zich allen ter hoogte van landbouwgebied. De 

landbouwpercelen ter hoogte van en in de omgeving van de windturbines blijven bereikbaar.  

 

Afgezien van een beperkte ruimte-inname per turbine (zie hoger) blijven de betreffende 

landbouwpercelen wel bewerkbaar. Om de versnippering van de individuele percelen tot een 

minimum te beperken is het, zoals hoger reeds aangehaald, aanbevolen windturbines zo dicht 

mogelijk bij bestaande wegen in te planten om de lengte door de aan te leggen toegangswegen 

te beperken. 

 

Op grotere schaal is er een bundeling met de bestaande grootschalige lijninfrastructuur van de 

E40 en de HST-lijn. De ligging van deze infrastructuren zal hierdoor versterkt worden.  

Algemeen wordt er geen negatieve impact verwacht op de ruimtelijke structuur en samenhang. 

Het effect op de ruimtelijke structuur en samenhang kan verwaarloosbaar (0) beoordeeld 

worden. 

 
14.5.1.3 Uitvoeringsalternatief met tiphoogte 122 m 

 

Geluid 

 

Uit discipline geluid blijkt dat, door verlaging van de tiphoogte, het geluidsniveau op enkele 

beoordelingspunten met maximaal 0,2 dB toeneemt, en op de meeste punten zelfs niet wijzigt. 

Het effect van deze verlaging op vlak ven geluidshinder is dan ook te verwaarlozen. 

 

                                                                 
71 Adviseurs mobiliteit Goudappel Cofleng, ‘Verkeersveiligheid windpark Nieuwegein’, Eneco 2012 
72 3.3 Onderzoek Verkeersveiligheid, ‘Buitengebied Valburg - 10 (Windturbines De Grift)’, 
http://ruimtelijkeplannen.nijmegen.nl/plannen/NL.IMRO.0268.BP447-/NL.IMRO.0268.BP447-
ON01/t_NL.IMRO.0268.BP447-ON01_3.3.html  

http://ruimtelijkeplannen.nijmegen.nl/plannen/NL.IMRO.0268.BP447-/NL.IMRO.0268.BP447-ON01/t_NL.IMRO.0268.BP447-ON01_3.3.html
http://ruimtelijkeplannen.nijmegen.nl/plannen/NL.IMRO.0268.BP447-/NL.IMRO.0268.BP447-ON01/t_NL.IMRO.0268.BP447-ON01_3.3.html
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Slagschaduw 

 

Het effect op slagschaduwhinder bij wijziging van 150 meter tiphoogte naar 122 meter wordt 

hieronder beschreven. De gehanteerde rotordiameter van 131 meter blijft ongewijzigd, evenals 

de geselecteerde gevoelige objecten. Het betreft hier een hypothetische maar worst case situatie. 

Voor de toegepaste rekenmethodiek, keuze gevoelige objecten en gehanteerde uitgangspunten 

wordt verwezen naar de algemene effectbespreking ten opzichte van de huidige situatie. 

 

Onderstaande tabel geeft het berekende aantal uren slagschaduw per jaar per gevoelig object 

weer.   

 

Tabel 14-14 Berekende aantal uren slagschaduw per jaar per gevoelig object 

Gevoelige objecten Cluster Lambert x Lambert y 

Windpark E40 

Uren per dag Uren per jaar 

Astronomisch 
maximum 

Verwacht 

S-058 A 179.712 169.989 00:25 02:17 

S-060 A 179.768 169.753 00:34 02:21 

S-061 A 179.794 169.619 00:36 02:38 

S-062 A 179.780 169.511 00:33 02:26 

S-064 A 179.768 169.363 00:33 02:31 

S-065 A 179.710 169.273 00:30 02:44 

S-066 A 179.675 169.217 00:29 02:47 

S-067 A 179.541 169.052 00:22 02:12 

S-068 A 179.400 168.720 00:12 01:08 

S-072 A 179.888 168.401 00:17 03:14 

S-073 A 180.485 168.747 00:50 16:34 

S-074 A 180.259 169.232 01:31 21:19 

S-075 A 179.974 170.071 00:21 00:56 

S-076 A 180.292 169.620 01:15 09:59 

S-077 A 180.546 169.671 00:44 02:59 

S-078 A 180.723 169.511 02:40 19:47 

S-079 A 181.566 169.543 00:41 07:32 

S-080 A 181.636 168.787 01:52 45:46 

S-081 A 182.243 169.097 00:33 04:00 

S-082 A 182.258 168.795 00:36 04:04 

S-083 A 182.037 168.844 00:49 07:18 

S-092 B 182.843 167.243 00:15 03:10 

S-094 B 183.462 167.420 00:39 11:05 

S-095 B 183.262 167.215 00:27 08:18 

S-096 B 183.480 167.366 00:40 14:28 

S-097 B 183.453 167.199 00:22 05:18 

S-099 B 183.279 166.733 00:18 04:18 

S-100 B 183.429 166.933 00:23 04:56 

S-101 B 183.589 167.032 00:28 06:38 

S-102 B 183.761 167.101 00:35 12:15 

S-104 B 183.465 166.339 00:25 03:17 

S-105 B 184.012 167.164 00:46 16:46 

S-106 B 185.038 166.039 00:35 09:40 

S-107 B 185.053 165.934 00:20 03:07 

S-108 B 185.284 166.068 00:21 02:54 

S-109 B 185.655 166.030 00:45 10:37 
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Gevoelige objecten Cluster Lambert x Lambert y 

Windpark E40 

Uren per dag Uren per jaar 

Astronomisch 
maximum 

Verwacht 

S-110 B 185.038 167.224 03:33 49:22 

S-111 B 185.946 167.675 00:28 03:24 

S-112 B 185.929 167.519 00:35 04:03 

S-113 B 185.995 167.307 00:46 10:30 

S-114 B 186.114 167.367 00:39 07:54 

S-115 B 186.250 167.470 00:30 05:12 

S-116 B 186.214 167.270 00:35 05:15 

S-117 B 186.291 167.282 00:31 03:51 

S-118 B 186.066 166.768 01:21 29:46 

S-119 B 186.298 167.124 00:32 06:02 

S-120 B 186.380 167.068 00:37 08:07 

S-121 B 186.415 167.185 00:30 05:29 

S-122 B 186.535 167.261 00:28 04:36 

S-123 B 186.616 167.034 00:27 04:01 

S-124 B 186.669 166.756 00:29 04:06 

S-125 B 186.432 165.980 00:14 01:21 

S-126 B 185.884 165.873 00:29 05:45 

S-127 B 185.794 165.798 00:19 02:09 

S-128 B 186.016 165.775 00:23 03:51 

S-129 B 185.927 165.685 00:12 01:01 

S-132 B 186.044 165.670 00:17 02:07 

S-181 C 189.242 162.079 00:29 02:37 

S-182 C 189.363 162.102 00:33 03:24 

S-183 C 189.299 162.008 00:32 03:19 

S-184 C 189.410 161.980 00:37 04:46 

S-185 C 189.543 161.953 00:44 05:49 

S-186 C 189.187 161.792 00:30 03:42 

S-187 C 189.027 161.664 00:26 02:26 

S-190 C 190.605 162.150 00:30 01:54 

S-191 C 190.491 161.781 01:08 14:58 

S-192 C 190.758 162.004 00:36 03:55 

S-193 C 190.807 161.921 00:35 03:36 

S-194 C 190.771 161.830 00:40 05:34 

S-195 C 190.865 161.774 00:41 08:23 

S-196 C 190.874 162.010 00:29 02:28 

S-197 C 191.048 162.069 00:22 01:23 

S-198 C 190.967 161.970 00:26 02:23 

S-199 C 190.975 161.887 00:33 05:03 

S-200 C 190.902 161.871 00:31 05:00 

S-201 C 190.933 161.774 00:37 07:24 

S-202 C 191.035 161.825 00:30 05:11 

S-203 C 190.963 161.715 00:36 06:38 

S-204 C 190.654 161.649 00:55 15:14 

S-205 C 190.740 161.558 00:59 18:26 

S-206 C 190.602 161.518 01:17 29:36 

S-207 C 190.756 161.396 01:06 20:27 

S-208 C 191.132 161.678 00:30 04:13 
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Gevoelige objecten Cluster Lambert x Lambert y 

Windpark E40 

Uren per dag Uren per jaar 

Astronomisch 
maximum 

Verwacht 

S-209 C 191.086 161.594 00:34 05:13 

S-210 C 191.200 161.452 00:36 08:43 

S-212 B 185.532 166.148 00:58 15:35 

S-213 A 179.954 168.079 00:11 01:06 

S-214 A 182.486 168.699 00:25 02:26 

S-215 A 182.441 168.826 00:29 03:02 

S-216 A 182.592 168.950 00:22 02:22 

S-217 A 182.399 169.068 00:27 02:40 

S-218 A 182.331 169.249 00:28 02:55 

S-219 A 182.984 168.758 00:27 02:37 

S-220 A 182.307 169.899 00:20 01:49 

S-221 A 182.212 169.861 00:18 01:42 

S-222 A 182.040 169.898 00:20 01:44 

S-225 C 190.867 162.248 00:26 02:30 

S-227 C 192.717 159.890 00:08 00:17 

S-228 C 192.663 159.843 00:09 00:21 

S-229 C 192.664 159.795 00:09 00:21 

S-230 C 192.680 159.737 00:09 00:19 

S-231 C 192.642 159.714 00:09 00:22 

S-232 C 192.612 159.679 00:10 00:24 

S-233 C 192.625 159.606 00:09 00:24 

S-234 C 192.571 159.634 00:10 00:28 

S-235 C 192.520 159.588 00:10 00:32 

S-236 C 192.487 159.558 00:10 00:34 

S-237 C 192.492 159.497 00:11 00:36 

S-238 C 192.443 159.459 00:10 00:42 

S-239 C 192.361 159.383 00:11 01:33 

S-240 C 189.973 159.405 00:03 00:13 

S-B-004 B 183.622 167.808 01:49 48:17 

S-B-005 B 183.505 167.644 00:43 10:06 

S-B-009 C 190.847 161.841 00:35 05:41 

S-B-010 C 191.126 160.446 02:06 72:47 

S-B-011 C 191.942 159.599 00:16 01:50 

Rood: overschrijding normwaarde van Vlarem II 

*) kans op voorkomen van meer dan 30 minuten slagschaduw per dag 

 

Tabel 14-15 Samenvatting slagschaduwimpact Tiphoogte 150 meter 
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Tabel 14-16 Samenvatting slagschaduwimpact Tiphoogte 122 meter 

 
Uit bovenstaande tabellen blijkt dat het aantal gehinderden bij de beschouwde gevoelige objecten 

afneemt bij een verlaging van de tiphoogte. Zo neemt het aantal woningen zonder 

normoverschrijding met 23 woningen toe (van 38 woningen naar 61 woningen). 

 

Over de zones heen is overal een gelijke trend zichtbaar. Bij alle drie de clusters is een afname 

in aantallen objecten met normoverschrijding berekend. 

 

Het verlagen van de tiphoogte van 150 meter tot 122 meter heeft op de geschouwde gevoelige 

objecten een vermindering van het aantal woningen met normoverschrijding tot gevolg. Dit is een 

logisch gevolg van het feit dat windturbines met een lagere hoogte ook minder ver slagschaduw 

zullen veroorzaken. 

 
14.5.2 Milieueffecten ten opzichte van het geïntegreerd ontwikkelingsscenario 

 

Ruilverkaveling Willebringen (VLM) 

 

De windturbines van cluster B komen allen binnen het ruilverkavelingsproject Willebringen te 

liggen. In het kader van de ruilverkaveling wordt de perceelsstructuur geoptimaliseerd, wat een 

invloed kan hebben op de inplantingsmogelijkheden van de windturbines van cluster B. Verder 

geeft het maatregelen weer inzake wegenwerken, archeologie, ecologie, waterbeheersing, 

erosie, enz. om te realiseren op terrein.  

Bij een overlay van de windturbines en het kavelplan blijkt geen interferentie te bestaan met 

specifieke maatregelen, met uitzondering van de perceelsstructuur. Deze perceelsstructuur wordt 

echter nu pas in detail uitgetekend.  

VLM houdt hierbij rekening met de locaties van de windturbines. Aangezien de finale 

perceelsgrenzen slechts na verschillende inspraakrondes en binnen enkele jaren bepaald zullen 

worden, zal dit overleg met VLM ook de volgende jaren verdergezet worden. Verder zijn er geen 

cumulatieve effecten te verwachten.  
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Figuur 14-9 Uitsnede ruilverkavelingsplan Willebringen en windturbines cluster B 
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Realisatie Windturbineproject Greensky 

 

Het geïntegreerd ontwikkelingsscenario voor de aanlegfase is vergelijkbaar met de impact ten 

aanzien van de huidige situatie.  

 

Geluid  

 

De turbines van Greensky liggen binnen en vlakbij de 39 dB(A)-contour van cluster C. Het effect 

hiervan zal enkel relevant zijn voor de beoordelingspunten nabij cluster C. 

 

Onderstaande tabel geeft het Lsp van dit project, het voorliggend project en de som weer ter 

hoogte van de beoordelingspunten berekend in discipline geluid. 

 

Tabel 14-17 Geluidsniveaus project Greensky 

Nr  Adres Lsp  
Electrabel 

Lsp  
Storm - Elicio 

Som 

32 Pitsaertstraat 21 Hoegaarden 33 43 43 

33 Goetsenhovenstraat 27 Hoegaarden 29 39 39 

34 Geldenakensestraat 19 Tienen 35 45 45 

35 Pitsaertstraat 2 Tienen 35 41 42 

36 Merepoel 34 Tienen 37 45 46 

 

Hieruit blijkt dat het effect van het windpark Greensky dus niet of nauwelijks significant is.  

 

Slagschaduw 

 

Mogelijke cumulatieve effecten inzake slagschaduw ten gevolge van de geplande ontwikkelingen 

van Greensky werden ook bekeken in de slagschaduwstudie. Voor de toegepaste 

rekenmethodiek, keuze gevoelige objecten en gehanteerde uitgangspunten wordt verwezen naar 

de algemene effectbespreking ten opzichte van de huidige situatie. 

 

In onderstaande figuren zijn de contouren weergegeven van de verwachte slagschaduwduur, 

uitgedrukt in uren per jaar ter hoogte van de beschouwde objecten. De figuren ‘Geïntegreerd 

Ontwikkelingsscenario’ voor de intekening van de contouren brengen Greensky Hélécine in 

rekening. 
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Figuur 14-10 Slagschaduwcontouren Geïntegreerd Ontwikkelingsscenario 

 

 

Figuur 14-11 Slagschaduwcontouren cluster A in het Geïntegreerd Ontwikkelingsscenario 
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Figuur 14-12 Slagschaduwcontouren cluster B in het Geïntegreerd Ontwikkelingsscenario  

 

 

Figuur 14-13 Slagschaduwcontouren cluster C in het Geïntegreerd Ontwikkelingsscenario  
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In de onderstaande tabel zijn de resultaten van de berekeningen samengevat voor cluster A voor 

het ontwikkelingsscenario (incl. project), het project en het verschil tussen beide.  

 

Tabel 14-18 Cluster A: Berekende aantal uren slagschaduw per jaar per gevoelig object 

Gevoelige objecten Lambert x Lambert y 

Ontwikkelscenario + Windpark Boutersem Windpark Boutersem Verschil 

Uren 

per dag 

Uren 

per jaar 

Uren 

per dag 

Uren 

per jaar 

Uren 

per dag 

Uren per 
jaar 

Astronomisch 
maximum 

Verwacht 
Astronomisch 

maximum 
Verwacht 

Astronomisch 
maximum 

Verwacht 

S-058 179.712 169.989 00:36 03:21 00:36 03:21 00:00 00:00 

S-060 179.768 169.753 00:44 03:24 00:44 03:23 00:00 00:01 

S-061 179.794 169.619 00:43 03:43 00:43 03:43 00:00 00:00 

S-062 179.780 169.511 00:38 03:22 00:38 03:21 00:00 00:01 

S-064 179.768 169.363 00:37 03:36 00:37 03:35 00:00 00:01 

S-065 179.710 169.273 00:35 04:05 00:35 04:04 00:00 00:01 

S-066 179.675 169.217 00:34 04:18 00:34 04:17 00:00 00:01 

S-067 179.541 169.052 00:28 03:38 00:28 03:36 00:00 00:02 

S-068 179.400 168.720 00:20 02:39 00:20 02:38 00:00 00:01 

S-072 179.888 168.401 00:24 06:42 00:24 06:40 00:00 00:02 

S-073 180.485 168.747 00:58 19:43 00:58 19:36 00:00 00:07 

S-074 180.259 169.232 01:30 26:51 01:30 26:43 00:00 00:08 

S-075 179.974 170.071 00:25 01:32 00:25 01:32 00:00 00:00 

S-076 180.292 169.620 01:35 14:29 01:35 14:27 00:00 00:02 

S-077 180.546 169.671 01:45 08:49 01:45 08:48 00:00 00:01 

S-078 180.723 169.511 03:01 32:05 03:01 31:58 00:00 00:07 

S-079 181.566 169.543 00:41 09:30 00:41 09:27 00:00 00:03 

S-080 181.636 168.787 01:58 43:35 01:58 43:24 00:00 00:11 

S-081 182.243 169.097 00:34 05:51 00:34 05:49 00:00 00:02 

S-082 182.258 168.795 00:48 05:56 00:48 05:54 00:00 00:02 

S-083 182.037 168.844 01:04 10:24 01:04 10:21 00:00 00:03 

S-213 179.954 168.079 00:18 02:22 00:18 02:22 00:00 00:00 

S-214 182.486 168.699 00:34 03:51 00:34 03:50 00:00 00:01 

S-215 182.441 168.826 00:38 04:35 00:38 04:34 00:00 00:01 

S-216 182.592 168.950 00:26 03:41 00:26 03:40 00:00 00:01 

S-217 182.399 169.068 00:29 03:51 00:29 03:49 00:00 00:02 

S-218 182.331 169.249 00:30 04:10 00:30 04:09 00:00 00:01 

S-219 182.984 168.758 00:37 04:02 00:37 04:02 00:00 00:00 

S-220 182.307 169.899 00:24 03:11 00:24 03:10 00:00 00:01 

S-221 182.212 169.861 00:25 03:17 00:25 03:16 00:00 00:01 

S-222 182.040 169.898 00:24 02:44 00:24 02:43 00:00 00:01 

Rood: overschrijding normwaarde van Vlarem II- kans op voorkomen van meer dan 30 minuten slagschaduw per dag 

 
Samengevat geeft dit voor het ontwikkelingsscenario ter hoogte van cluster A volgende resultaten 
inzake overschrijdingen.  
 

Tabel 14-19 samenvatting slagschaduwimpact cluster A 

ONTWIKKELSCENARIO Cluster A 

  Woningen Bedrijven 

geen overschrijding 11 0 

overschrijding 30 minuten per dag 12 0 

overschrijding 8 uur per jaar 0 0 

overschrijding 30 minuten per dag &  8 uur per jaar 8 0 

totaal 31 0 

 

Omdat de geplande turbines van Hélécine (Greensky) vrij ver van deze zone zijn gelegen, is de 

impact door ontwikkeling van deze twee parken marginaal. Uit Tabel 14-18 is op te maken dat de 

toename van slagschaduwhinder maximaal 11 minuten per jaar is.  
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Het aantal normoverschrijding zoals weergegeven in Tabel 14-19 is voor deze zone hetzelfde als 

ten opzichte van de huidige situatie. 

 

In de onderstaande tabel zijn de resultaten van de berekeningen samengevat voor cluster B voor 

het ontwikkelingsscenario (incl project), het project en het verschil tussen beide.  

 

Tabel 14-20 Cluster B: Berekende aantal uren slagschaduw per jaar per gevoelig object 

  

  

Gevoelige objecten 

  

  

Lambert x 

  

  

Lambert y 

Ontwikkelscenario + Windpark Boutersem Windpark Boutersem Verschil 

Uren 

per dag 

Uren 

per jaar 

Uren 

per dag 

Uren 

per jaar 

Uren 

per dag 

Uren per 
jaar 

Astronomisch maximum Verwacht 
Astronomisch 

maximum 
Verwacht 

Astronomisch 
maximum 

Verwacht 

S-092 182.843 167.243 00:20 04:53 00:20 04:52 00:00 00:01 

S-094 183.462 167.420 00:42 17:52 00:42 17:46 00:00 00:06 

S-095 183.262 167.215 00:32 11:16 00:32 11:13 00:00 00:03 

S-096 183.480 167.366 00:42 17:54 00:42 17:48 00:00 00:06 

S-097 183.453 167.199 00:28 07:12 00:28 07:09 00:00 00:03 

S-099 183.279 166.733 00:23 06:45 00:23 06:43 00:00 00:02 

S-100 183.429 166.933 00:27 08:12 00:27 08:10 00:00 00:02 

S-101 183.589 167.032 00:32 11:08 00:32 11:04 00:00 00:04 

S-102 183.761 167.101 00:39 16:51 00:39 16:46 00:00 00:05 

S-104 183.465 166.339 00:29 04:59 00:29 04:57 00:00 00:02 

S-105 184.012 167.164 00:52 19:52 00:52 19:47 00:00 00:05 

S-106 185.038 166.039 00:39 11:23 00:39 11:19 00:00 00:04 

S-107 185.053 165.934 00:22 03:16 00:22 03:15 00:00 00:01 

S-108 185.284 166.068 00:16 01:06 00:16 01:06 00:00 00:00 

S-109 185.655 166.030 00:51 12:18 00:51 12:15 00:00 00:03 

S-110 185.038 167.224 03:39 65:32 03:39 65:20 00:00 00:12 

S-111 185.946 167.675 00:31 04:45 00:31 04:44 00:00 00:01 

S-112 185.929 167.519 00:42 06:45 00:42 06:43 00:00 00:02 

S-113 185.995 167.307 00:58 14:43 00:58 14:38 00:00 00:05 

S-114 186.114 167.367 00:50 11:06 00:50 11:03 00:00 00:03 

S-115 186.250 167.470 00:32 07:06 00:32 07:03 00:00 00:03 

S-116 186.214 167.270 00:42 07:42 00:42 07:39 00:00 00:03 

S-117 186.291 167.282 00:36 05:37 00:36 05:35 00:00 00:02 

S-118 186.066 166.768 01:20 41:03 01:20 40:50 00:00 00:13 

S-119 186.298 167.124 00:39 10:15 00:39 10:12 00:00 00:03 

S-120 186.380 167.068 00:40 11:47 00:40 11:43 00:00 00:04 

S-121 186.415 167.185 00:35 08:46 00:35 08:43 00:00 00:03 

S-122 186.535 167.261 00:31 07:14 00:31 07:11 00:00 00:03 

S-123 186.616 167.034 00:32 06:12 00:32 06:10 00:00 00:02 

S-124 186.669 166.756 00:34 06:15 00:34 06:13 00:00 00:02 

S-125 186.432 165.980 00:19 01:10 00:19 01:10 00:00 00:00 

S-126 185.884 165.873 00:36 07:23 00:36 07:21 00:00 00:02 

S-127 185.794 165.798 00:21 02:13 00:21 02:12 00:00 00:01 

S-128 186.016 165.775 00:30 05:29 00:30 05:28 00:00 00:01 

S-129 185.927 165.685 00:13 01:09 00:13 01:08 00:00 00:01 

S-132 186.044 165.670 00:21 02:40 00:21 02:39 00:00 00:01 

S-212 185.532 166.148 01:07 19:36 01:07 19:31 00:00 00:05 

S-B-004 183.622 167.808 01:51 45:28 01:51 45:13 00:00 00:15 

S-B-005 183.505 167.644 00:45 12:08 00:45 12:05 00:00 00:03 

Rood: overschrijding normwaarde van Vlarem II - kans op voorkomen van meer dan 30 minuten slagschaduw per dag 

 
 
Samengevat geeft dit voor het ontwikkelingsscenario ter hoogte van cluster B volgende resultaten 
inzake overschrijdingen.  
 
 



Discipline Mens – Ruimtelijke aspecten en Gezondheid 

 

 

 

Pagina 214 van 319 

 

 

 

 
 

 

Tabel 14-21 samenvatting slagschaduwimpact cluster B 

ONTWIKKELSCENARIO Cluster B 

  Woningen Bedrijven 

geen overschrijding 11 0 

overschrijding 30 minuten per dag 9 0 

overschrijding 8 uur per jaar 1 0 

overschrijding 30 minuten per dag &  8 uur per jaar 16 2 

totaal 37 2 

 
In deze zone zijn 37 woningen beschouwd. Het aantal normoverschrijding zoals weergegeven in 
is voor deze zone hetzelfde als ten opzichte van de huidige situatie. 
 

In de onderstaande tabel zijn de resultaten van de berekeningen samengevat voor cluster C voor 

het ontwikkelingsscenario (incl project), het project en het verschil tussen beide.  

 

Tabel 14-22 Cluster C: Berekende aantal uren slagschaduw per jaar per gevoelig object 

 Gevoelige 
objecten 

 Lambert 
x 

Lambert 
y 

Ontwikkelscenario + Windpark 
Boutersem 

Windpark Boutersem Verschil 

Uren per dag Uren per jaar Uren per dag 
Uren per 

jaar 
Uren per dag 

Uren per 
jaar 

Astronomisch maximum Verwacht 
Astronomisc

h maximum 

Verwach

t 

Astronomisc

h maximum 

Verwach

t 

S-181 189.242 162.079 00:31 03:43 00:31 03:43 00:00 00:00 

S-182 189.363 162.102 00:35 04:38 00:35 04:37 00:00 00:01 

S-183 189.299 162.008 00:34 04:32 00:34 04:32 00:00 00:00 

S-184 189.410 161.980 00:38 06:34 00:38 06:33 00:00 00:01 

S-185 189.543 161.953 00:45 07:49 00:45 07:48 00:00 00:01 

S-186 189.187 161.792 00:32 05:05 00:32 05:04 00:00 00:01 

S-187 189.027 161.664 00:29 03:24 00:29 03:23 00:00 00:01 

S-190 190.605 162.150 00:39 04:14 00:39 04:13 00:00 00:01 

S-191 190.491 161.781 01:06 17:21 01:06 17:15 00:00 00:06 

S-192 190.758 162.004 00:40 05:25 00:40 05:23 00:00 00:02 

S-193 190.807 161.921 00:39 06:03 00:39 06:01 00:00 00:02 

S-194 190.771 161.830 00:43 09:55 00:43 09:52 00:00 00:03 

S-195 190.865 161.774 00:42 11:42 00:42 11:38 00:00 00:04 

S-196 190.874 162.010 00:35 03:46 00:35 03:45 00:00 00:01 

S-197 191.048 162.069 00:28 03:26 00:28 03:25 00:00 00:01 

S-198 190.967 161.970 00:32 05:17 00:32 05:16 00:00 00:01 

S-199 190.975 161.887 00:36 07:50 00:36 07:47 00:00 00:03 

S-200 190.902 161.871 00:37 08:17 00:37 08:14 00:00 00:03 

S-201 190.933 161.774 00:40 10:22 00:40 10:18 00:00 00:04 

S-202 191.035 161.825 00:35 07:36 00:35 07:34 00:00 00:02 

S-203 190.963 161.715 00:40 09:26 00:40 09:23 00:00 00:03 

S-204 190.654 161.649 00:59 21:12 00:59 21:05 00:00 00:07 

S-205 190.740 161.558 00:58 23:27 00:58 23:19 00:00 00:08 

S-206 190.602 161.518 01:35 39:20 01:14 37:24 00:21 01:56 

S-207 190.756 161.396 01:12 31:03 01:05 28:17 00:07 02:46 

S-208 191.132 161.678 00:34 06:39 00:34 06:37 00:00 00:02 

S-209 191.086 161.594 00:37 09:23 00:37 09:20 00:00 00:03 

S-210 191.200 161.452 00:38 12:11 00:38 12:07 00:00 00:04 

S-225 190.867 162.248 00:31 03:53 00:31 03:52 00:00 00:01 

S-227 192.717 159.890 01:00 22:24 00:14 00:39 00:46 21:45 

S-228 192.663 159.843 01:06 23:05 00:15 00:43 00:51 22:22 

S-229 192.664 159.795 00:58 19:15 00:15 00:43 00:43 18:32 

S-230 192.680 159.737 00:45 14:46 00:15 00:43 00:30 14:03 

S-231 192.642 159.714 00:34 11:32 00:15 00:46 00:19 10:46 

S-232 192.612 159.679 00:35 12:39 00:15 00:50 00:20 11:49 
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 Gevoelige 

objecten 

 Lambert 

x 

Lambert 

y 

Ontwikkelscenario + Windpark 
Boutersem 

Windpark Boutersem Verschil 

Uren per dag Uren per jaar Uren per dag 
Uren per 

jaar 
Uren per dag 

Uren per 
jaar 

Astronomisch maximum Verwacht 
Astronomisc
h maximum 

Verwach
t 

Astronomisc
h maximum 

Verwach
t 

S-233 192.625 159.606 00:40 13:09 00:15 00:52 00:25 12:17 

S-234 192.571 159.634 00:42 14:20 00:16 00:57 00:26 13:23 

S-235 192.520 159.588 00:51 15:20 00:17 01:06 00:34 14:14 

S-236 192.487 159.558 00:56 15:28 00:17 01:10 00:39 14:18 

S-237 192.492 159.497 00:57 15:42 00:17 01:18 00:40 14:24 

S-238 192.443 159.459 00:57 15:17 00:17 01:34 00:40 13:43 

S-239 192.361 159.383 00:36 07:34 00:18 02:27 00:18 05:07 

S-240 189.973 159.405 00:38 13:25 00:05 00:23 00:33 13:02 

S-B-009 190.847 161.841 00:39 09:23 00:39 09:20 00:00 00:03 

S-B-010 191.126 160.446 02:36 107:24 02:02 88:58 00:34 18:26 

S-B-011 191.942 159.599 00:37 10:46 00:20 02:22 00:17 08:24 

Rood: overschrijding normwaarde van Vlarem II - kans op voorkomen van meer dan 30 minuten slagschaduw per dag 

 
Samengevat geeft dit voor het ontwikkelingsscenario ter hoogte van cluster C volgende resultaten 
inzake overschrijdingen.  
 

Tabel 14-23 samenvatting slagschaduwimpact cluster C 

ONTWIKKELSCENARIO 

  

Cluster C 

Woningen Bedrijven 

geen overschrijding 2 0 

overschrijding 30 minuten per dag 16 0 

overschrijding 8 uur per jaar 0 0 

overschrijding 30 minuten per dag &  8 uur per jaar 25 3 

totaal 43 3 

 

In deze zone zijn 43 woningen en 3 bedrijven beschouwd. In het ontwikkelingsscenario vindt bij 

2 van de beschouwde woningen geen normoverschrijding plaats, ten opzichte van 16 ten aanzien 

van de huidige situatie. Bij 25 van de beschouwde woningen wordt zowel een overschrijding van 

de dagelijkse norm als de jaarlijkse norm vastgesteld in het ontwikkelingsscenario. Bij de 

beoordeling van het project ten aanzien van de huidige situatie zijn dit 12 woningen. 

 

Toename van de slagschaduwhinder tussen de beoordeling ten aanzien van de huidige situatie 

en het ontwikkelingsscenario is voornamelijk toe te wijzen aan de beïnvloeding door de turbines 

van Greensky aan de oostkant van deze zone (rond Rue Hubert Vollon). 

 

Door de hoger geformuleerde maatregel met betrekking de stilstandvoorziening en 

slagschaduwsensoren wordt de hinder voor omwonenden ook in het ontwikkelingsscenario tot 

een minimum beperkt. 

 
14.6 Milderende maatregelen 

 
14.6.1 Bindende maatregelen 

 
14.6.1.1 Aanlegfase 

 

 Behoud of herstel van het bodemprofiel na de werken (zie discipline Bodem) 

 Indien de bereikbaarheid van functies tijdens de werken in gedrang komen, dienen de 
nodige omleidingen te worden voorzien  

 Vergoeding voor het recht van opstal 

 Goede en uitgebreide communicatie voeren met de bevolking en de betrokken besturen. 
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14.6.1.2 Exploitatiefase 

 

 Milderende maatregelen tav geluidshinder zoals besproken bij de discipline geluid. 

 Milderende maatregelen tav schaduwhinder 
▪ Om de hinder voor omwonenden tot een minimum te beperken, zullen één of 

meerdere windturbines op bepaalde tijdstippen gedurende een beperkt aantal 
uren per jaar worden stilgezet. Dit gebeurt door de turbines te voorzien van een 
stilstandregeling, waardoor de windturbines automatisch worden stilgelegd; 

▪ De hinderpreventie bij bedrijfsgebouwen kan worden genomen in overleg met de 
diverse bedrijven (stopzetting turbine (d.m.v. slagschaduwmodule), folie op de 
ramen,…) zodat de hinder tijdens de ‘kantooruren’ tot een minimum herleid 
wordt. 

 Opmaak gedetailleerde veiligheidsstudie voor de turbines die op kortere afstand dan 
halve rotordiameter tot een weg (WT Z07). 

 
14.6.2 Aanbevelingen 

 
14.6.2.1 Aanlegfase 

 

 Om het opbrengstverlies van de landbouwfunctie gedurende de aanlegfase te beperken 
is het aanbevolen de aanlegfase zoveel als mogelijk buiten het teeltseizoen te laten 
plaatsvinden.  

 Om ruimte-inname zoveel als mogelijk te beperken is het aanbevolen de windturbines zo 
dicht mogelijk bij bestaande wegen in te planten om de ruimte-inname door de aan te 
leggen toegangswegen te beperken. Dit zal ook de versnippering op de 
landbouwstructuur op niveau van individuele percelen beperken.  

 
14.7 Synthese 

 

De belangrijkste effecten tijdens de exploitatiefase zullen betrekking hebben op de wijziging van 

de ruimtelijke kwaliteit en belevingswaarde en hinderaspecten die de windturbines met zich 

meebrengen. Door hun omvang zullen windturbines per definitie een effect hebben op de 

leefomgeving. De visuele impact van de turbines hangt enerzijds af van de kenmerken van het 

landschap, maar is uiteindelijk ook afhankelijk van de perceptie van de waarnemer. Deze is per 

definitie subjectief. De beleving van windturbines is bovendien een zeer subjectieve 

aangelegenheid. 

 

Naast visuele hinder brengen de windturbines ook geluidshinder en slagschaduwhinder met zich 

mee. Uit resultaten van de slagschaduwstudie blijkt dat er zich in de omgeving van het 

projectgebied een aantal woningen en bedrijven bevinden waar de in Vlarem opgelegde norm 

wordt overschreden. Door het voorzien van een slagschaduwmodule, kan echter aan de Vlarem 

II regelgeving voldaan worden. 

 

Voor het bepalen van de mate van hinder voor de mens, is op het vlak van geluid enerzijds de 

toename van het geluid van belang en anderzijds de richtwaarden gedefinieerd door de 

Wereldgezondheidsorganisatie (WGO). Vooral ’s nachts is er op verschillende plaatsen een 

geluidstoename van meer dan 5 dB(A), wat goed waarneembaar is, en zijn er verschillende 

gebouwen en enkele kwetsbare locaties binnen de berekende geluidscontour van 39 dB(A) 

gelegen. De turbines op zich zorgen niet voor matige of ernstige hinder overdag of ’s avonds 

(WHO drempelwaarden van respectievelijk 50 en 55 dB(A)). De reducties die vanuit de discipline 

geluid voorgesteld worden voor de nachtperiode worden onderschreven in functie van de 

effectgroep ‘hinder via geluid’.  

 

Vermits bij de inplantingslocaties van de windturbines maximaal rekening werd gehouden met de 

veiligheidsafstanden tot externe factoren, zoals hoogspanningslijnen, pijpleidingen, wegen, … 

worden er ten aanzien van deze elementen geen significante effecten verwacht. Wel dienen er 

een aantal randvoorwaarden en veiligheidsaspecten gerespecteerd te worden tijdens de 

aanlegfase.  
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Voor 1 windturbine (WT Z07) wordt de veiligheidsafstand ten aanzien van infrastructuur, zijnde 

wegenis, niet gerespecteerd. Dit wil niet noodzakelijk zeggen dat de inplanting van turbines op 

deze locaties onaanvaardbaar zijn. Het betreft hier immers een lokale landweg die ter hoogte van 

de gewestgrens ook overgaat in een onverharde weg. Hiervoor dient echter wel een 

gedetailleerde veiligheidsstudie te worden opgemaakt. 

 

De effecten van de aanlegfase zullen, gezien de omvang en het tijdelijke karakter, eerder beperkt 

blijven. Het is daarbij wel belangrijk dat na de werken de nodige aandacht wordt besteed aan het 

behoud of herstel van het bodemprofiel.   

Het al dan niet tijdelijk verlies aan landbouwopbrengst zal gecompenseerd worden door de 

vergoeding voor het recht van opstal zowel tijdens de aanleg- als exploitatiefase. Dit mildert 

grotendeels het negatieve effect ten gevolge van inname van landbouwgrond.  

 
14.8 Leemten in de kennis 

 

Niet van toepassing 

 
14.9 Voorstellen inzake monitoring en postevaluatie 

 

Niet van toepassing 



 

 

Pagina 218 van 319 

  
 

15 Overige disciplines 

Voor de disciplines Bodem en Water treden er geen onderscheidende effecten op voor het 

basisalternatief met een tiphoogte van 150 m of het uitvoeringsalternatief met een tiphoogte van 

122. Onderstaande beschrijving is van toepassing voor beide varianten. 

 
15.1 Bodem 

 
15.1.1 Kaarten 

 

Kaart 15-1 Digitaal hoogtemodel 

Kaart 15-2 Bodemkaart 

Kaart 15-3 Lokatie bodemdossiers OVAM 

 
15.1.2 Afbakening van het studiegebied  

 

Voor het project zijn er enkel ter hoogte van iedere windturbine en de hoogspanningspost 

ingrepen in de bodem noodzakelijk. Deze ingrepen bestaan uit vergravingen voor de realisatie 

van de fundering(ssokkel) waarop de windturbine en de hoogspanningspost worden gemonteerd. 

Naast deze zone maken eveneens de werfzone, de zone voor tijdelijke opslag van de uitgegraven 

gronden en de zone voor stockage van de turbineonderdelen deel uit van het projectgebied. 

 

Het studiegebied voor de discipline Bodem komt overeen met het projectgebied uitgebreid met 

de invloedssfeer van de bemaling, aangezien een bemaling mogelijk kan leiden tot bodemzetting 

en -verontreiniging. 

 
15.1.3 Methodiek 

 
15.1.3.1 Beschrijving van de referentiesituatie 

 

Volgende elementen komen kort aan bod bij de beschrijving van de referentiesituatie: 

 de topografie op basis van de beschikbare topografische kaarten en de reliëfkaart in 
Kaart 15-1; 

 de geologische opbouw van de bovenste bodemlagen op basis van de informatie 
raadpleegbaar op Databank Ondergrond Vlaanderen, dov.vlaanderen.be; 

 de bodemgesteldheid volgens de bodemkaart (zie Kaart 15-2); 

 de bodemkwaliteit op basis van het voorkomen van gekende bodem- en 
grondwaterverontreinigingen volgens de databank van OVAM (zie Kaart 15-3). Enkel de 
potentiële verontreinigingen die binnen de werfzone of binnen de mogelijke invloedstraal 
van bemaling gelegen zijn, worden aangegeven.  

 
15.1.3.2 Beschrijving van de milieueffecten 

 

Binnen de discipline bodem zijn enkel effecten te verwachten tijdens de bouwfase van de 

windturbines en de hoogspanningspost. Deze effecten zijn te wijten aan vergraving, de beweging 

van machines en eventuele bodemzetting of verspreiding van verontreiniging ingevolge eventuele 

bemaling. Eventuele bodemzetting door de belasting door de windturbines in de exploitatiefase 

wordt in rekening gebracht bij de technische studies inzake de windturbines (funderingsstudie) 

en komt in het MER niet aan bod.  
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Vergraving geeft aanleiding tot profielwijziging en kan indirect een wijziging van de 

bodemkwaliteit veroorzaken. Gezien de beperkte omvang ervan, kan aangenomen worden dat 

dit geen significante milieueffecten teweegbrengt. De effectbespreking blijft dan ook beperkt tot 

een korte bespreking van het wettelijke kader inzake grondverzet evenals het eventuele 

voorkomen van gekende verontreinigingen op basis van de databank van OVAM (zie Kaart 15-3). 

 

De beweging van machines tijdens de werken kan bodemverdichting (structuurwijziging) 

veroorzaken. Gezien de beperkte omvang en gezien het feit dat de werkzaamheden zich situeren 

ter hoogte van deels verstoorde gronden (akkers), worden ook binnen deze effectgroep geen 

significante milieueffecten verwacht. De bespreking zal zich dan ook beperken tot het inschatten 

van het risico op verdichting op basis van gevoeligheid van de bodem en desgevallend het 

formuleren van aandachtspunten bij de uitvoering van de werken. 

 

Eventuele bemaling kan door de ontwatering van een slappe, samendrukbare laag bodemzetting 

veroorzaken. Dit aspect komt kort aan bod rekening houdende met de geologische opbouw en 

de bemalingskarakteristieken van de eventuele bemaling. Voor de mogelijke verspreiding van 

bodem- en grondwaterverontreinigingen wordt verwezen naar de discipline water onder §15.2. 

 
15.1.4 Beschrijving van de referentiesituatie 

 
15.1.4.1 De huidige situatie 

 

De omgeving ten zuiden van de lijn tussen Leuven en Tienen kent een duidelijk reliëf. In het 

westen heeft de Dijle zich met haar brede vallei redelijk diep ingesneden in het leemplateau. Het 

gebied is een onderdeel van de zone die de overgang vormt tussen het Ardeens Plateau en de 

Vlaamse Laagvlakte. Het gebied kan deels tot het Brabants Plateau, deels tot Haspengouw 

gerekend worden.  

 

Ten westen van Boutersem is het Kwartair dek getypeerd als dekzand en zandleem. Meer naar 

het zuidoosten in het studiegebied bestaat het Kwartair dek uit Loess. Ingesneden riviervalleien 

zijn getypeerd als Vlaamse vallei.  

 

Onder het Kwartair dek, dat in dikte varieert van 1 tot meer dan 10 m, wordt in het westen de 

Formatie van Brussel teruggevonden, centraal in het studiegebied de Formatie van Sint-

Huibrechts-Herne of Borgloon, en ten zuiden van Tienen de Formatie van Hannut. Het gaat 

telkens om zandige lagen.  

In onderstaande figuur is het geologisch profiel gegeven voor een W-O-gericht traject van ten 

zuiden van Leuven (meer concreet de Dijlevallei) tot Linter. 

 

 

Boutersem Tienen 
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Legende: 

- Wit: quartiar 

- Donkerblauw: Formatie van Bilzen 

- Roos: Formatie van Borgloon 

- Paars: Formatie van Sint-Huibrechts-Hern 

- Geel : Formatie van Brussel 

- Blauwgrijs : Lid van Moen 

- felblauw: Lid van Saint-Maur 

- Bruin: Lid van Grandglise en Lincent 

- Lichtgeel: Lid van Gelinden en Orp 

- Groen : Krijt 

 

Figuur 15-1 Geologisch profiel (bron: dov.vlaanderen.be)  

 

De bodem in het studiegebied bestaat uit leem of zandleem (zie Kaart 15-2). Het gaat 

overwegend om drogere leembodems met textuur- of structuur-B-horizont, plaatselijk zonder 

profielontwikkeling. In de valleien worden natte tot zeer natte leembodems aangetroffen, meestal 

zonder profielontwikkeling. Plaatselijk zijn kleigronden aanwezig.  

 

In onderstaande tabel is aangegeven welke de bodemseries zijn ter hoogte van de geplande 

windturbines. 

 

Tabel 15-1 Pedologie ter hoogte van de windturbines 

Turbine Bodemserie Verklaring bodemserie 

WT N01 Lba Droge zandleembodem met textuur-B-horizont 

WT N02 Lba Droge zandleembodem met textuur-B-horizont 

WT N03 OE Groeve 

WT N04 Abp Droge leembodem zonder profiel 

WT N05 Aba Droge leembodem met textuur-B-horizont 

WT N06 Aba Droge leembodem met textuur-B-horizont 

WT N07 UDx Zwak tot matig gleyige zware kleibodem met onbepaald profiel 

WT N08 Abp Droge leembodem zonder profiel 

WT N09 Aba Droge leembodem met textuur-B-horizont 

WT Z01 Aba Droge leembodem met textuur-B-horizont 

WT Z02 Aba Droge leembodem met textuur-B-horizont 

WT Z03 Aba Droge leembodem met textuur-B-horizont 

WT Z04 AbB Droge leembodem met textuur-B of structuur-B horizont 

WT Z05 Aba Droge leembodem met textuur-B-horizont 

WT Z06 Abp Droge leembodem zonder profiel 

WT Z07 AbB 

Abp 

Droge leembodem met textuur-B of structuur-B horizont 

Droge leembodem zonder profiel 

 

Kaart 15-3 situeert de bodemdossiers van de OVAM.  

 

Nabij windturbine WT Z07 (ca. 30 m) bevindt zich een site (dossiernr 6323) waarvoor een 

saneringsproject en eindevaluatieonderzoek is uitgevoerd (laatste in 2009). Er gelden geen 
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gebruiksbeperkingen voor de percelen in dit dossier. Na de bodemsanering blijft er wel een 

restverontreiniging achter met minerale olie en BTEX73 in het vaste deel van de aarde en in het 

grondwater. Het is aangewezen om bij grondwerken en/of bemalingen in de nabije omgeving 

rekening te houden met deze restverontreiniging. 

 
15.1.4.2 Het geïntegreerd ontwikkelingsscenario 

 

Voor de discipline Bodem zal de referentiesituatie niet wijzigen bij invulling van het geïntegreerd 

ontwikkelingsscenario.  

 
15.1.5 Beschrijving van de milieueffecten 

 
15.1.5.1 Milieueffecten ten opzichte van de huidige situatie 

 

Wettelijk kader inzake grondverzet 

 

Gezien er enkel uitgravingen voorzien zijn, zal er een grondoverschot optreden. Het grondverzet 

dient te gebeuren conform de vigerende wetgeving. Dit wordt beschreven in Hoofdstuk 10 van 

het VLAREBO, het Vlaams Reglement betreffende de Bodemsanering. Deze regelgeving is van 

toepassing, van zodra het grondverzet meer dan 250 m³ bedraagt (wat hier zeker het geval is) of 

indien er verdachte gronden voorkomen ter hoogte van de inplantingslocaties. Er zal verplicht 

een technisch verslag en bodembeheerrapport moeten opgesteld worden.  

 

Bij de overdracht van gronden is bovendien altijd verplicht een bodemattest vereist. 

 

Vlakbij de voorziene locatie van  windturbine WT Z07 bevindt zich een site waarvoor een 

saneringsproject en eindevaluatieonderzoek is uitgevoerd, maar waar nog wel een 

restverontreiniging aanwezig is van minerale olie en BTEX in het vaste deel van de aarde en in 

het grondwater. Desgevallend dient hiermee rekening gehouden te worden bij het grondverzet.  

 

Toepassing van de aangehaalde regelgeving moet er voor zorgen dat er geen verspreiding van 

eventueel voorkomende verontreiniging optreedt en dat hergebruik van grondoverschotten op 

een verantwoorde manier gebeurt. 

 

Tijdens de werken, de exploitatie en de afbraak van het project bestaat er altijd een risico op 

calamiteiten met vb olie of brandstof ter hoogte van werk- of voertuigen. Door steeds te werken 

volgens de code van goede praktijk wordt het risico op calamiteiten tot een minimum herleid. 

Indien er zich toch een incident voordoet, worden onmiddellijk de nodige saneringsmaatregelen 

getroffen. 

 

De funderingssokkel van de windturbines zal bestaan uit gewapend beton. Tijdens het storten 

van beton is het mogelijk dat de pH van het grondwater lokaal verhoogt, gezien het basische 

karakter van beton. Het betreft echter een tijdelijk effect dat verdwijnt zodra de beton volledig is 

uitgehard (na enkele maanden). Eens verhard, kan beton beschouwd worden als een inert 

materiaal, dat geen invloed heeft op de bodem- of grondwaterkwaliteit. 

 

Aandachtspunten ifv het vermijden van structuurbederf 

 

De gevoeligheid voor bodemverdichting is afhankelijk van de bodemtextuur, de bodemstructuur 

en de waterhuishouding. De gronden in het projectgebied bestaan hoofdzakelijk uit droge tot 

matig droge leem- en zandleembodems. Deze gronden zijn niet tot weinig gevoelig voor 

bodemverdichting. Er is bijgevolg algemeen sprake van een verwaarloosbaar (0) effect t.a.v. 

deze effectgroep.  

 

                                                                 
73 BTEX is een acroniem dat verwijst naar een kleine groep aromatische koolwaterstoffen, met name benzeen, tolueen, 

ethylbenzeen en xyleen 
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Bij de beëindiging van het Recht van Opstal worden de aanwezige installaties verwijderd. 

Ondergrondse constructies worden hierbij verwijderd tot op een diepte waarbij de 

waterhuishouding en bewerkbaarheid van het landbouwperceel niet wordt beïnvloed. Deze diepte 

zal minimaal 1 m bedragen.  In functie van de bodemgeschiktheid voor landbouw worden enkele 

aanbevelingen gedaan met betrekking tot het opvullen van de voormalige bouwput en het 

afwerken van het terrein (zie §15.1.6). 

 

Risico op bodemzetting bij bemaling 

 

Bodemzetting is afhankelijk van de samendrukbaarheid van de grond en de dikte van de 

grondlaag. Zware (leem, klei) en veenhoudende gronden zijn het meest gevoelig voor 

bodemzetting. Ter hoogte van het projectgebied gaat het voornamelijk om leem- en 

zandleembodems. Hier en daar geeft de bodemkaart kleibodems nabij de locaties van de 

windturbines (i.c. nabij WT Z07) 

In functie van de latere uitwerking van het detailontwerp is een stabiliteitsstudie voorzien. Die zal 

er voor zorgen dat de nodige maatregelen getroffen worden om risico’s op zettingen ter hoogte 

van de turbines uit te sluiten.  

 

Waar het grondwaterpeil hoger is dan de diepte van de bouwput voor de funderingssokkel (max. 

4 m onder het maaiveld) zal bemaald worden. Ook dit houdt risico’s naar zettingen in, vnl. in 

zware gronden of veengronden. Hierbij wordt gesteld dat gezien de bodemtextuur de 

invloedstraal eerder beperkt zal zijn (zie verder).  

 
15.1.5.2 Milieueffecten ten opzichte van het geïntegreerd ontwikkelingsscenario 

 

Het geïntegreerd ontwikkelingsscenario voor deze discipline is vergelijkbaar met de huidige 

situatie.  

 
15.1.6 Milderende maatregelen 

 

Bij de beëindiging van het Recht van Opstal worden de aanwezige installaties verwijderd. 

Ondergrondse constructies worden verwijderd tot op een diepte waarbij de waterhuishouding en 

bewerkbaarheid van het landbouwperceel niet wordt beïnvloed. Deze diepte zal minimaal 1 m 

bedragen. In functie van de bodemgeschiktheid voor landbouw worden enkele aanbevelingen 

gedaan met betrekking tot het opvullen van de voormalige bouwput en het afwerken van het 

terrein: 

 De concentratie van mogelijk verontreinigende stoffen mag niet hoger zijn dan 80% van 
de bodemsaneringsnorm 

 Om verschillen in zetting en overcompactie te vermijden wordt aangeraden: 
o de grond zo uniform mogelijk uit te spreiden in de funderingsput 
o de put hoger op te vullen dan het finaal te verwachten niveau. Indien wordt 

opgevuld met leem, kan een zetting van 10% verwacht worden. 

 Oorspronkelijke topografie herstellen 

 Indien er teelaarde wordt aangevoerd mag deze niet teveel stenen bevatten (<5%) en 
heeft deze best dezelfde bodemtextuur als de oorspronkelijke teelaarde 

 Indien nodig kan de bodemstructuur verbeterd worden door bekalken en inbrengen van 
organische stof 

 

 
15.2 Water (Oppervlaktewater en grondwater) 

 
15.2.1 Kaarten 

 

Kaart 15-4 Watertoets 

Kaart 15-5 Beschermingszones voor grondwaterwinning 

Kaart 15-6 Grondwaterkwetsbaarheidskaart 

Kaart 15-7 Situering meetpunten grondwatermeetnet 

Kaart 15-8 Hydrografie 
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15.2.2 Afbakening van het studiegebied  

 

Het studiegebied komt overeen met de zone waar vergravingen plaatsvinden, uitgebreid met de 

invloedssfeer van de bemaling.  

 
15.2.3 Methodiek 

 
15.2.3.1 Beschrijving van de referentiesituatie 

 

Er worden enkel effecten verwacht ten aanzien van het watersysteem ten gevolge van de 

eventuele tijdelijke en lokale bemaling voor de bouw van de funderingssokkel. Voor de 

hoogspanningspost is er geen bemaling noodzakelijk. Tijdens de werken kan daarnaast in 

principe verontreiniging optreden van grond- en/of oppervlaktewater ten gevolge van 

calamiteiten. Gezien de bouw van windturbines geen belangrijk risico op dergelijke calamiteiten 

inhoudt, kan dit als verwaarloosbaar worden beschouwd. De uitbreiding van de verharde 

oppervlakte door de realisatie van de windturbines kan – rekening houdende met het beperkte 

ruimtebeslag ervan en met de ligging buiten effectief overstromingsgevoelig gebied (zie Kaart 

15-4) – als verwaarloosbaar worden beschouwd.  

 

De beschrijving van de referentiesituatie binnen de discipline water beperkt zich dan ook tot de 

beschrijving van de kenmerken van de grondwatertafel (diepte, seizoenale schommelingen). 

Daarnaast komen de waterlopen dewelke binnen de invloedssfeer van de mogelijke bemaling 

kort aan bod, gezien hierop een verdrogende invloed kan optreden ingevolge de bemaling. 

 
15.2.3.2 Beschrijving en beoordeling van de milieueffecten 

 

De effectbespreking bekijkt in welke mate de situering nabij een beschermingszone voor 

grondwaterwinning bijzondere aandacht vereist. 

 

Verder beperkt de effectbespreking zich tot een inschatting van de invloedssfeer van de mogelijke 

bemaling aan de hand van de empirische formule van Sichardt. Gezien de beperkte omvang van 

de eventuele bemaling heeft het immers geen toegevoegde waarde om de impact hiervan meer 

gedetailleerd te bepalen (bvb. modelmatig). Indien waterlopen voorkomen binnen de 

invloedssfeer wordt de verdrogende invloed van de bemaling hierop kwalitatief besproken. Ten 

aanzien van het grondwater wordt nagegaan of er concrete risico’s bestaan op de verspreiding 

van gekende verontreinigingen. 

 

Op basis van de bovenvermelde effectbespreking zullen de elementen voor de watertoets 

aangereikt worden. 

 
15.2.4 Beschrijving van de referentiesituatie 

 
15.2.4.1 De huidige situatie 

 

Grondwater 

 

Op Kaart 15-5 zijn de beschermingszones in functie van grondwaterwinning gesitueerd. Er zijn 

geen windturbines die in of grenzend aan een beschermingszone van een grondwaterwinning 

zijn gelegen (beschermingszone type 3). WT N09 bevindt zich echter op een korte afstand, nl 100 

m, van beschermingszone type 3 van de grondwaterwinning Menebeek (Kumtich). 

 

Kaart 15-6 omvat de grondwaterkwetsbaarheidskaart. Clusters A en B worden gepland in zones 

die gekenmerkt worden door matig kwetsbaar grondwater. Het grondwater ter hoogte van cluster 

C wordt aangeduid als kwetsbaar. 
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In onderstaande tabel zijn resultaten weergegeven van stijghoogtemetingen in putten die deel 

uitmaken van het grondwatermeetnet in de omgeving van het project. Deze putten zijn gesitueerd 

op Kaart 15-7.
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Tabel 15-2 Resultaten grondwaterpeilmetingen thv putten van het grondwatermeetnet 

Put nr X Y Z 
Begin  

Einde 

Hoogste waterstand 

Diepte m-mv (mnd/jr) 

m-TAW 

Hoogste waterstand 
laatste opnamejaar 

Diepte m-mv (mnd/jr) 

m-TAW 

Laagste waterstand 

Diepte m-mv (mnd/jr) 

m-TAW 

Grootteorde 
seizoenale 
schommelingen 

Aquifer 

640/71/2 182147,29 167735,40 71,79 2004-03-11 

2016-12-06 

0,53 (04/2009) 

71,22 

1,79 (12/2016) 

69.96 

3,26 (10/2010) 

68,28 

50 ->100 cm 620 

640/72/7 182785,08 168467,24 73,10 2004-03-17 

2016-12-02 

5,35 (03/2004) 

67,69 

5,51 (12/2016) 

67,53 

6,38 (10/2006) 

66,66 

<20 – <100 cm 620 

622/72/3 184799,92 167159,84 84,41 2004-03-11 

2016-12-06 

10,03 (03/2004) 

74,66 

11.5 (06/2016) 

73,19 

12,72 (11/2011) 

71,97 

20 - < 100 cm 620 

622/71/8 184942,21 166222,49 69,76 2004-03-11 

2016-11-30 

0,40 (03/2004) 

69,31 

1,15 (06/2016) 

68,56 

2,05 (10/2010) 

67,66 

>50 - >100 cm 620 

622/72/2 185940,30 166690,70 85,79 2004-03-11 

2016-11-30 

16,92 (03/2004) 

68,04 

17,60 (11/2016) 

67,36 

18,35 (11/2011) 

66,61 

5 – 100 cm 620 

622/71/4 185891,36 165155,10 77,50 2004-03-10 

2016-11-28 

15,35 (03/2004) 

62,02 

16,90 (11/2016) 

60,47 

17,53 (10/2010)  

59,84 

0 – 40 cm74 620 

622/76/4 189823,59 163464,41 63,94 2004-03-12 

2016-11-29 

3,28 (03/2004) 

60,51 

3.7 (06/2016) 

60.09 

5,75 (09/2005) 

58,04 

50- >120 cm 1010 

622/76/3 190269,30 162620,23 74,46 2004-03-11 

2016-11-29 

6,73 (03/2004) 

68,11 

8,0 (11/2016) 

66,84 

8,52 (10/2012) 

66,32 

>20 – 75 cm 1010 

622/76/2 189693,89 161876,09 69,20 2004-12-16 

2016-11-28 

7,0 (/06/2016) 

62.09 

7,0 (/06/2016) 

62.09 

8,72 (11/2012) 

60,37 

>5 – 100 cm 0150 

621/76/1 190301,97 160182,75 75,80 2004-03-09 

2016-11-30 

7,86 (03/2004) 

67,85 

8.1 (11/2016) 

67.61 

8,90 (10/2010) 

66,81 

>5 - >50 cm 0150 

Legende aquifercode: 

0620 Zand van Brussel  

1010 Landeniaan Aquifersysteem 

0150 Deklagen

                                                                 
74 In 2004 werd obv de meetresultaten een verschil van meer dan 2 m geregistreerd op 1 maand tijd tussen oktober en november. De uiterst lage peilmeting van november werd hier buiten beschouwing 

gelaten wegens sterk afwijkend van de andere meetresultaten 
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Bovenstaande geeft ter hoogte van de relevante meetpunten de hoogst gemeten 

grondwaterstand, de laagste, de hoogste van het laatste opname jaar en een beeld van de 

seizoenale schommelingen. Bij al de bekeken meetpunten viel op dat de hoogste 

grondwaterstand eerder in het begin van de metingen genoteerd werd (periode 2003-2004). In 

alle meetpunten is er een trend te zien dat het grondwater dieper komt te staan met de jaren. De 

seizoenale schommelingen variëren van afhankelijk van de plaats en de jaren van enkele 

centimeters tot meer dan een meter.  
 

Oppervlaktewater 

 

In deze paragraaf zullen enkel die waterlopen besproken te worden, die binnen de invloedstraal 

van bemaling kunnen liggen. 

 

Verderop onder §15.2.5 wordt aangegeven dat bemaling niet kan uitgesloten worden voor de 

turbine WT Z07 Deze turbine bevindt zich in een leembodem. Voor de andere turbines is 

hoogstwaarschijnlijk geen bemaling vereist. Niettemin zal door de initiatiefnemer standaard voor 

elke turbine een bemaling aangevraagd worden. 

 

Ook onder § 15.2.5 wordt de mogelijke invloedstraal van de bemaling bekeken. De worst case 

bemalingsstraal (waarbij uitgegaan wordt van een grondwaterstand ter hoogte van het maaiveld) 

wordt op 13,5 m geschat in leembodems. Er is geen waterloop gesitueerd binnen de aangenomen 

maximum invloedstraal voor WT Z07.  

Het wordt bijgevolg niet noodzakelijk geacht om nader in te gaan op waterlopen in de omgeving 

van het project (Kaart 15-8 Hydrografie).  

 
15.2.4.2 Het geïntegreerd ontwikkelingsscenario 

 

Het geïntegreerd ontwikkelingsscenario voor deze discipline is vergelijkbaar met de huidige 

situatie.  

 
15.2.5 Beschrijving van de milieueffecten 

 
15.2.5.1 Milieueffecten ten opzichte van de huidige situatie 

 

Beschermingszones 

 

Op Kaart 15-5 zijn de beschermingszones in functie van grondwaterwinning gesitueerd. Uit de 

kaart blijkt dat geen enkele windturbine in een beschermingszone van een grondwaterwinning is 

gelegen. Zoals in de methodiek reeds aangegeven, kan gesteld dat het risico op verontreiniging 

van het grondwater in de aanlegfase ten gevolge van grondverzet als verwaarloosbaar kan 

beschouwd worden.  

 

Bemaling 

 

Tijdens de aanlegfase kan bemaling noodzakelijk zijn, hetgeen mogelijk resulteert in een 

verdroging van waterlopen en een verspreiding van bestaande verontreinigingen. In principe 

wordt bij de vergunningsaanvraag een bemaling aangevraagd voor alle turbines. Hieronder wordt 

nagegaan waar op basis van terreinkenmerken en beschikbare info met betrekking tot 

grondwaterstanden redelijkerwijs bemaling nodig kan zijn. 

 

Op Kaart 15-7 is voor de verschillende turbines het maaiveldpeil weergegeven ter hoogte van de 

turbinelocatie. Daarnaast zijn op de kaart de meetpunten van het grondwatermeetnet 

weergegeven, waarbij de maximale stijghoogte voor de dichtstbijgelegen meetpunten is 

weergegeven en de overeenkomstige diepte ten opzichte van het maaiveld. Op basis van deze 

kaart wordt ingeschat waar bemaling al dan niet nodig kan zijn. 
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Ter hoogte van clusters A, B en de meeste turbines van cluster C is vermoedelijk geen bemaling 

nodig. Voor turbine WT Z07 kan dit evenwel niet uitgesloten worden. De kans is reëel dat dit een 

overschatting is. De inschatting van de noodzaak tot bemaling is immers gebaseerd op de 

grootste stijghoogte ter hoogte van de grondwatermeetpunten, waarbij in recente jaren de 

maximale grondwaterstand heel wat lager lag. De kans is dus reëel dat ook hier geen bemaling 

vereist is.  

 

De invloedssfeer van de mogelijke bemaling wordt ingeschat aan de hand van de empirische 

formule van Sichardt: 

R = 3000 * s √k 

Met  

 R = invloedsstraal van de bemaling (m/s), 

 s = gewenste grondwaterstandverlaging (m), 

 k = doorlaatbaarheidcoëfficiënt (m/s); voor zandleem kan een k-waarde van 10-6 m/s 

verondersteld worden, voor le 10-8 m/s em . 

 

In onderstaande tabel is voor verschillende peilverlagingen voor zowel een zandleem-, als een 

leembodem, aangegeven in welke invloedstraal toepassing van de formule van Sichardt 

resulteert:  

 

Tabel 15-3 inschatting invloedstraal bij bemaling 

Textuurklasse k-waarde Peilverlaging (m) Invloedstraal (m) 

Leem 1,00E-06 1 3,00 

  2 6,00 

  3 9,00 

  4 12,00 

  4,5 13,5 

 

De locatie voor WT Z07 is in een leembodem gesitueerd. 

 
Theoretisch kan een worst case invloedstraal beschouwd worden als degene die resulteert uit 
een maximale grondwaterpeilverlaging o.b.v. een grondwaterstand tot aan het maaiveld. In dat 
geval dient het grondwater met 4,5 m verlaagd te worden. Voor een leembodem geeft dit een 
invloedstraal van 13,5 m. Deze theoretische worstcase benadering geeft een zeer beperkte 
invloedstraal. In de praktijk zal de invloedstraal bovendien steeds kleiner zijn, daar de 
peilverlaging minder groot zal zijn (voor reële grondwaterstanden zie Tabel 15-2). 

 

Gezien de beperkte invloedstraal, gekoppeld aan de beperkte duur ervan (max. enkele weken), 

kan besloten worden dat het effect van bemalingen op de grondwaterkwantiteit verwaarloosbaar 

is.  

 

Indien bemaling noodzakelijk is, zal deze voldoen aan de sectorale voorschriften voor subrubriek 

53.2 van de indelingslijst van bijlage 1 van Vlarem II (art. 5.53.6.1.1 van Vlarem II). In diezelfde 

rubriek wordt gesteld dat niet-verontreinigd bemalingswater bij voorkeur opnieuw in de bodem 

wordt gebracht. Enkel wanneer het in de bodem brengen redelijkerwijze niet mogelijk is, moet dit 

niet-verontreinigd bemalingswater geloosd worden in een oppervlaktewater of een kunstmatige 

afvoerweg voor hemelwater. Het lozen in de openbare riolering gebeurt enkel wanneer het 

volgens de best beschikbare technieken niet mogelijk is om het bemalingswater op een andere 

manier te verwijderen. 

 

Bij het aanleggen van de funderingen is er geen noodzaak voor het aanleggen van permanente 

drainages. De ondergrondse constructies worden uitgevoerd als een volledig waterdichte 

constructie en zonder kunstmatig drainagesysteem. 
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Turbine WT Z07 bevindt zich op beperkte afstand (ca. 30 m) van een gesaneerd perceel met 

restverontreiniging. Voor deze concrete locatie is er aldus mogelijks een overlapping tussen de 

invloedstraal van bemaling (rekenend vanaf de bouwput van 24 m x 24 m) en het betreffende 

perceel. Desgevallend dient de bemaling hier begeleid te worden door een 

bodemsaneringsdeskundige, om te vermijden dat er een verspreiding van eventuele 

restverontreinigingen optreedt. Rekening houdend met de vrije speelruimte rond de turbines kan 

gesteld dat ten aanzien van het risicoperceel vanaf de rand van de bouwput best een afstand cf. 

de worst case invloedstraal, zijnde 13,5 m voor een leembodem, als minimumafstand moet 

aangehouden worden.  

 

 
15.2.5.2 Milieueffecten ten opzichte van het geïntegreerd ontwikkelingsscenario 

 

De effectbespreking zoals hierboven uiteengezet geldt ook ten opzichte van het geïntegreerde 

ontwikkelingsscenario. 

 
15.2.6 Milderende maatregelen 

 

Er zijn vanuit deze discipline geen specifieke maatregelen vereist bovenop wat in de algemene 

regelgeving is gesteld. 
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16 Gewestgrensoverschrijdende effecten 

Het voorliggende project bevindt zich in de nabijheid van het Waals Gewest. Windturbine WT Z07 

bevindt zich vlakbij de grens tussen Vlaams en Waals Gewest. De overige windturbines bevinden 

zich op grotere afstand (oplopend tot enkele kilometers). 

 

De potentiële gewestgrensoverschrijdende effecten  voor de disciplines biodiversiteit, landschap 

en mens worden hieronder beschreven. 

 
16.1 Geluid 

 

Enkele turbines zijn voorzien in de nabijheid van de gewestgrens. Ze kunnen dus een invloed 

hebben nabij woningen in het Waals gewest. 

 
16.1.1 Wettelijk kader Wallonië 

 

In een besluit van 13 februari 2014 legde de Waalse Regering sectorale voorwaarden vast voor 

windmolenparken met een totaal vermogen van 0,5 MW of meer. De grenswaarden van het 

geluidsclassificatieniveau van het specifiek geluid (LAr, part, 1h) zijn afhankelijk van het gebied waar 

de immissie wordt bepaald.  

 

Tabel 16-1 Grenswaarden (in dB(A)) voor specifiek geluid van windturbines in Wallonië 

Bestemming Dag 
7 – 19 u 

Overgang 

6 – 7 u 
19 – 22 u 

Nacht 

zomer 
22 – 6 u 

Nacht geen 
zomer 

22 – 6 u 

I Woongebied en woongebied met een landelijk karakter 45 45 40 43 

II Landbouwgebied, bosgebied, groengebied, natuur- en 
parkgebied 

45 45 43 43 

III Alle gebieden, met inbegrip van de gebieden bedoeld 
in I en II, wanneer het meetpunt gelegen is in of op 
minder dan 500m van het ontginningsgebied, de 
industriële bedrijfsruimte of de specifieke bedrijfsruimte, 
of in of op minder dan 200 m van de gemengde 
bedrijfsruimte waarin het windmolenpark gelegen is 

55 50 45 45 

IV Recreatiegebied, gebied voor openbare 
nutsvoorzieningen en gemeenschapsvoorzieningen 

55 50 45 45 

 

De nachtelijke omstandigheden worden als zomers beschouwd voor de komende nacht wanneer 

de temperatuur 16 graden bereikt om 22 uur in het weerstation van het KMI dat het dichtst bij het 

windmolenpark gelegen is. 

 

Er kan wegens luide achtergrondgeluiden van deze waarden afgeweken worden voor woningen 

niet gelegen in woon- of in landbouwgebied, wanneer er waarborgen voor geluidsbeperking 

worden opgenomen in het dossier van de vergunningsaanvraag voor de reeds opgetrokken 

gebouwen in kwestie. In dat geval zijn de grenswaarden van het specifiek geluid gelijk aan het 

achtergrondgeluid van het windmolenpark. 

 

De grenswaarden zijn iets minder gedifferentieerd dan in Vlaanderen. Voor woongebied en 

agrarisch gebied zijn de waarden vergelijkbaar.  
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16.1.2 Effectbespreking 

 

Het geluidsniveau wordt berekend ter hoogte van 4 woningen in Hélécine. Deze woningen zijn 

het dichtst gelegen bij de turbines. Het berekende geluidsniveau bedraagt (in dB(A)):  

 

Tabel 16-2 Geluidsniveaus toekomstige situatie in dB(A) Wallonie 

 

nr 

 

Adres 

Basisproject (Hub 85) Alternatief (Hub 57 m) 
Limiet dag 

Limiet 

nacht    som som 

W1 Rue de Chapauveau 2     38,8  38,8  45 43 

W2 Rue Hubert-Vollon 21    33,3  33,3  45 43 

W3 Rue de Tirlemont 71    37,1  37,1  45 40 

W4 Rue Hubert-Vollon 18    31,6  31,7  45 43 

 

De geluidskaart met aanduiding van de beoordelingspunten in Wallonië wordt voor de 

volledigheid hieronder afgebeeld.  

 

 
Figuur 16-1 Geluidskaart cluster C 

 

Op de beoordelingspunten in Wallonië wordt voldaan aan de lokale wetgeving. Enkel de turbines 

van cluster C geven een significante bijdrage in het specifiek geluid.  

 

De referentiesituatie is op deze punten niet gemeten. Er kan dus niet vastgesteld worden of er 

een toename zal zijn van het totale geluidsniveau na uitvoering van het project. De eindscore 

voor deze punten zal dus 0 of -1 bedragen.  

 

Als conclusie mag gesteld worden dat de grensoverschrijdende effecten voor geluid beperkt 

zullen zijn. 

 
16.2 Biodiversiteit 

 

Gewestgrensoverschrijdende effecten met betrekking tot fauna situeren zich voornamelijk op vlak 

van broedvogels en trekvogels. Deze aspecten worden reeds besproken bij de betreffende 

paragrafen in §12. Als voornaamste soorten vernoemen we daarbij Morinelplevier, Grauwe 

kiekendief en Grauwe gors. Ook Bruine en Blauwe kiekendief zijn hier van belang gezien hun 
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foerageergebieden zich gewestgrensoverschrijdend uitstrekken. Dit is veel minder het geval voor 

kleinere broedvogelsoorten zoals Grauwe gors en Veldleeuwerik die slechts een beperkt 

territorium bezetten. Tijdens winterse voedselvluchten bestrijken deze soorten wel een 

gewestgrensoverschrijdend areaal. Het geplande project van Greensky kan bovendien zorgen 

voor cumulatieve effecten op vlak van barrièrewerking, aanvaringsrisico en verstoring. Deze 

effecten worden beoordeeld als beperkt negatief. 

 

Het aandeel migrerende vleermuizen dat van of naar overwinterings-/overzomeringslocaties trek 

in Wallonië is naar alle waarschijnlijkheid klein en het effect zal bijgevolg zeer beperkt zijn. 

 
16.3 Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 

 

De geplande windturbines zullen in het Waals Gewest zichtbaar zijn, gezien de gewestgrens 

lokaal nabij de geplande windturbines is gelegen. Veelal gaat het hier om mogelijke effecten op 

de landschapsstructuur, perceptieve kenmerken en belevingswaarde.  

Directe aantasting van het landschap zou enkel het gevolg kunnen zijn van werken ter hoogte 

van eventuele aanrijroutes van (uitzonderlijke) transporten voor de windturbines van cluster C. 

Ook hier gelden de maatregelen dat de bestaande kleine landschapselementen maximaal 

behouden moeten blijven of hersteld moeten worden en dat holle wegen zoveel als mogelijk 

gevrijwaard te blijven.  

 

De overige impact zal zich voornamelijk voordoen op vlak van wijziging van perceptieve 

kenmerken en belevingswaarde. Een deel van het Waalse Gewest valt binnen de visuele 

invloedssfeer van 2 km, zijnde het meest zuidoostelijke deel van het studiegebied, in de nabijheid 

van het dorp Opheylissem. Uit de viewshed (Kaart 13-1) blijkt dat vanop het deel van de heuvelrug 

hier gelegen, de windturbines van cluster C zichtbaar zijn. Dit gebied omvat voornamelijk 

grootschalige landbouwpercelen en slechts enkele verspreide woningen.  

Het effect hier op de perceptieve kenmerken zal afhankelijk zijn van de waardering van de visuele 

impact en kan zoals opgenomen in de algemene effectbespreking variëren van verwaarloosbaar 

tot negatief (0 tot --).   

 

Vanuit de aangrenzende vallei van de Kleine Gete en zijbeken is de zichtbaarheid minimaal ten 

gevolge van de aanwezige vegetatie. In deze vallei bevinden zich op het Waals grondgebied ook 

3 geklasseerde monumenten binnen een straal van 2 km rond de windturbines van cluster C: 

"Mur bordant l'ancienne abbaye d'Heylissem" (Arrêté du 22/06/1988 (classement)) (1 op Figuur 

16-2), "Les façades avec toiture du château de Heylissem et des deux pavillons flanquant la cour, 

et la cage de l'escalier intérieur (M)." (Arrêté du 10/11/1955 (classement)) (2 op Figuur 

16-2),  en  Monument  "Abbaye d'Heylissem : la salle du dôme de l'ancienne église, son hall 

d'entrée, les façades arrières et latérales du château, la grande salle à manger du château, les 

douves et les pilliers d'entrée, la cour d'Honneur, les bâtiments à usage d'écurie, la glacière 

ovoïde en maçonnerie sous tumulus" (Arrêté du 25/01/1977 (classement)) (3 op Figuur 16-2). 

Daarnaast zijn er nog verschillende monumenten opgenomen in de ‘Inventaire du Patrimoine 

Immobilier Culturel’, gelegen binnen de vallei van de Kleine Gete, binnen een straal rond de 

windturbines van cluster C. Ook vanuit deze geklasseerde en geïnventariseerde monumenten 

blijken uit de viewshed de turbines niet zichtbaar te zijn.  Enkel vanaf het geïnventariseerde 

monument ‘ferme (Ferme de Chapeauveau)’(4 op Figuur 16-3), gelegen op een afstand van ca. 

1,2 km tot de dichtstbijzijnde turbine, zal er door de hogere ligging wel zichtbaarheid zijn van de 

windturbines.  
Ook voor het Waals gewest blijkt dus dat het merendeel van het (beschermd) erfgoed gelegen is 

binnen de valleigebieden waar de zichtbaarheid van de windturbines beperkt blijkt te zijn ten 

gevolge van het reliëf, de vegetatie en de aanwezige bebouwing. Het effect kan algemeen als 

beperkt negatief tot verwaarloosbaar (-/0) beoordeeld worden.  
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Figuur 16-2 Beschermd landschappelijk erfgoed Waals gewest 

 

 

 

 
Figuur 16-3 Niet beschermd bouwkundig erfgoed Waals gewest 

 
16.4 Mens 

 

Gezien de nabijheid van het Waals Gewest kunnen er zich mogelijke effecten voordoen op de 

hier nabijgelegen aanwezige functies.  

De dichtstbijzijnde woningen situeren zich op een afstand van 800 m à 1,3 km van de dichtst-

bijzijnde turbine (WT Z07). Het gaat hier om enkele woningen langs de Rue de Chapauveau. De 

overige nabijgelegen woningen situeren zich in de kernen van Neerheylissem en Opheylissem 

(behorende tot de gemeente Helissem) en Petrem, gelegen op ca. 1,5 à 2 km van het project. 
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Mogelijke hinder op deze woningen ten gevolge van geluid en slagschaduw werd geanalyseerd 

op eenzelfde manier als de algemene effectbespreking.  

De impact ten gevolge van slagschaduw op het Waals gewest werd reeds meegenomen bij de 

algemene effectbespreking. Hieruit blijkt dat er 13 geselecteerde slagschaduwgevoelige objecten 

(waarvan 12 woningen en 1 bedrijf) gelegen zijn op het Waals grondgebied. Bij de beoordeling 

tov de huidige situatie blijkt voor geen van deze gevoelige objecten normoverschrijdingen plaats 

te vinden. Bij de beoordeling tov het ontwikkelingsscenario is er voor al deze geselecteerde 

objecten wel een overschrijding van de normen. Ook hier gelden de maatregelen met betrekking 

de stilstandvoorziening en slagschaduwsensoren zoals geformuleerd bij de beoordeling van de 

algemene effectbespreking, zodat eventuele hinder tot een minimum herleid wordt. 

Uit de discipline geluid blijkt dat gesteld mag worden dat de grensoverschrijdende effecten 

beperkt zullen zijn.  

 

Gezien de ligging van de meest nabijgelegen woonkernen op het Waals grondgebied in een vallei, 

zal de visuele impact van de winturbines op deze woonfunctie beperkt blijven, zoals blijkt uit de 

viewsheds. Voor de enkele woningen op de heuvelrug en voor de overige functies is de visuele 

impact groter. Zoals hoger blijkt is de waardering van deze visuele impact afhankelijk van de 

waarnemer en is de beleving van windturbines een zeer subjectieve aangelegenheid.  

 

Aan de hand radarstudies voor de verschillende radarinstallaties (civiel en militair) zal voor het 

uiteindelijke project nagegaan worden in welke mate het voorliggend windturbinepark interfereert 

met deze activiteiten.  
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17 Tewerkstelling, investering en gebruikte 

materialen 

17.1 Tewerkstelling 

 
17.1.1 Tijdens de bouwfase 

 

Tijdens de aanlegfase worden personen tewerkgesteld voor het produceren van materialen, het 

uitvoeren van bouwkundige werken, het plaatsen van de turbines, het uitvoeren van elektische 

werken,…. Het betreft een tijdelijke tewerkstelling gedurende een beperkte periode.  

 
17.1.2 Tijdens de exploitatiefase 

 

Na de bouw genereert enkele de controle en onderhoud tewerkstelling. Gemiddeld genomen is 

de benodigde arbeidstijd ongeveer 1 voltijdsequivalent per 10 à 15 windturbines. 

 

 
17.2 Investering 

 

De bouw van windturbines (met inbegrip van de nodige studies, onderzoeken,…) gaat gepaard 

met een investering van ongeveer 4,5 à 5 miljoen € per windturbine. Voor de 16 windturbines 

komt dit neer op 72 à 80 miljoen €. 
 

 
17.3 Gebruikte materialen 

 

De fundering bestaat uit een gewapend betonnen massief, dat ter plaatse wordt gestort. Ook de 

mast bestaat uit gewapend beton welke in prefab elementen wordt aangeleverd. De opbouw van 

de mast bestaat uit een metalen constructie. De gondel is een metalen omhulsel waarbinnen zich 

de aandrijfas, tandwielkast, generator, transformator en de kruimotor bevinden. De wieken van 

de turbines worden gemaakt van epoxyd-hars. De hoogspanningspost bestaat uit enerzijds een 

prefab middenspanningscabine (+/- 3,3 m op 12,80 m) met schakelapparatuur en anderzijds een 

bijhorende transformator-installatie. 
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18 Integratie en eindsynthese 

 
18.1 Inleiding 

 

Storm 15 bvba en Elicio NV hebben het voornemen om langs de E40 in Oud-Heverlee,  

Bierbeek, Boutersem, Tienen en Hoegaarden een windturbinepark bestaande uit 16 windturbines 

te realiseren. 

 

Vooreerst is het van belang dat de realisatie en exploitatie van windturbines een belangrijke 

bijdrage kan leveren aan groene stroom in Vlaanderen en aan het halen van de vooropgestelde 

doelstellingen op dit vlak. Hierdoor worden emissies vermeden, wat een positieve milieu-impact 

betekent. Één windturbine (type 3,2 MW) levert gemiddeld per jaar ongeveer 8,9 GWh aan 

elektriciteit. Het windpark, bestaande uit 16 windturbines, levert samen een totaal van ongeveer 

144 GWh. Dit levert voldoende elektriciteit voor meer dan 41.111 gezinnen en stemt overeen met 

een CO2-reductie van 108.000 ton 

 

Dit hoofdstuk “Integratie en eindsynthese” geeft een samenvatting en integratie over alle 

disciplines heen van de vastgestelde milieueffecten ingevolge het project zoals beschreven in §3. 

Hierbij wegen vooral de effecten ingevolge de exploitatie van het windturbinepark door. Er wordt 

ook aandacht besteed aan de belangrijkste effecten tijdens de aanlegfase. 

 

 
18.2 Milieueffecten 

 
18.2.1 Basisproject (tiphoogte 150 m) 

 
18.2.1.1 Aanlegfase 

 

Bij de werken dient er op toegezien te worden dat er geen schade berokkend wordt aan 

waardevolle biotopen, habitats of KLE’s. Om verstoring bij trekvogels of tijdelijk in de omgeving 

van het gebied verblijvende avifauna te milderen, wordt voorgesteld geen aanlegwerken uit te 

voeren op plaatsen met hoge concentraties van zeldzame vogelsoorten. Het betreft hier de 

clusters B en C. Hier mag niet gewerkt worden tijdens de tweede helft van augustus. Op locaties 

met een hoge broeddichtheid dienen de werken vóór het broedseizoen aan te vangen zodat het 

bouwterrein verstoord wordt waardoor vogels er niet gaan broeden. Vermits de werken niet 

continue verlopen, zullen op het bouwterrein enkele vogelverschrikkers geplaatst worden. Het 

gaat hier om de clusters A en C.  

 

Tijdens de aanleg kunnen ook belangrijke broedgebieden verstoord worden. Om dit te milderen 

wordt voorgesteld om voor de start van de werken reeds compenserende 

oppervlaktemaatregelen (aanleg vogelakkers plus) uit te voeren.  

 

Gezien de grote archeologische potentie ter hoogte van het projectgebied, is voor het overgrote 

deel van de geplande windturbines het effect op het archeologisch erfgoed aanzienlijk negatief. 

Dit negatieve effect wordt (deels) ondervangen door de geldende regelgeving. Eventueel 

noodzakelijke maatregelen zullen blijken uit de op te maken archeologienota’s. 

 
De effecten op de discipline mens – ruimtelijke aspecten en gezondheid gedurende de aanlegfase 
zullen, gezien de omvang en het tijdelijke karakter, beperkt blijven.  
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Turbine WT Z07 bevindt zich op beperkte afstand (ca. 30 m) van een gesaneerd perceel met 

restverontreiniging. Voor deze concrete locatie is er mogelijks een overlapping tussen de 

invloedstraal van bemaling (rekenend vanaf de bouwput van 24 m x 24 m) en het betreffende 

perceel. Desgevallend dient de bemaling hier begeleid te worden door een 

bodemsaneringsdeskundige, om te vermijden dat er een verspreiding van eventuele 

restverontreinigingen optreedt. Rekening houdend met de vrije speelruimte rond de turbines kan 

gesteld dat ten aanzien van het risicoperceel vanaf de rand van de bouwput best een afstand cf. 

de worst case invloedstraal, zijnde 13,5 m voor een leembodem, als minimumafstand moet 

aangehouden worden.  

  
18.2.1.2 Exploitatiefase 

 

Het effect op het geluidsklimaat werd berekend volgens de rekenregels in Vlarem. Dit effect is 

berekend voor alle woningen waar kan verwacht worden dat de impact van alle turbines 

gecombineerd het grootst zal zijn. Bijkomend is ook een geluidskaart berekend voor het volledige 

projectgebied. Deze berekening is een worst case benadering voor de situaties met grote 

windsnelheden (8 m/s op 10 m hoogte) en meewindcondities. 

 

Het effect van het voorgestelde project op het geluidsklimaat is conform het gehanteerde 

beoordelingskader als negatief te beoordelen: op een aantal beoordelingspunten nabij de clusters 

A en B kunnen de grenswaarden voor geluid ’s avonds en ‘s nachts overschreden worden. 

Overdag worden de wettelijke limieten wel steeds gerespecteerd. Tijdens de nachtperiode zijn er 

milderende maatregelen nodig om het geluidsimmissieniveau terug te dringen. Een mogelijk 

reductieschema werd uitgewerkt (Tabel 18-3). Hieruit blijkt dat het mogelijk is om via milderende 

maatregelen de grenswaarde overal te respecteren. 

 

Voor broedvogels geldt voornamelijk ter hoogte van cluster B ten noorden van de E40 en cluster 

C een aanzienlijk risico voor verstoring en aanvaring. Ook voor cluster A treden er negatieve 

effecten op voor verstoring van broedgebied. Indien in deze deelgebieden turbines geplaatst 

worden, zullen maatregelen ten opzichte van broedvogels genomen moeten worden onder de 

vorm van specifiek voor deze vogelgroep in te richten akkerpercelen in de vorm van vogelakkers 

plus. Het betreft een oppervlakte van 20 tot 25 ha. De inrichting ervan moet effectief op het terrein 

uitgevoerd worden voordat de turbines in exploitatie gaan en liefst ook reeds een aantal percelen 

voor de start van de werken. 

 

Ten aanzien van trekvogels kan op basis van een rekenmodel voor de berekening van het 

aanvaringsrisico gesteld worden dat het effect op de avifauna die gebruik maakt van de trekroute 

ter hoogte van Tienen te verwaarlozen is. Hierbij dient evenwel gesteld dat het gebied ook 

frequent gebruikt wordt als pleisterplaats door soorten als Morinelplevier en kiekendieven. Voor 

deze soorten geldt een reëel aanvarings- en verstoringsrisico. Bovendien blijkt dat het gebied ook 

aangedaan wordt door tal van soorten die zijn opgenomen in Bijlage I van de EU Vogelrichtlijn of 

een ongunstige staat van instandhouding hebben. Als ook het soortspecifiek gebruik van de 

trekcorridor in rekening gebracht wordt, kan besloten worden dat het belang van deze trekas 

groter is dan enkel uit het rekenmodel blijkt. Indien het voorzichtigheidsprincipe wordt gehanteerd, 

dient geconcludeerd te worden dat er jaarlijks minstens 1 slachtoffer zal vallen onder de soorten 

van Bijlage I of met een ongunstige staat van instandhouding, hetgeen leidt tot een negatief effect. 

Dit effect wordt vermeden door geen turbines te voorzien thv de hoofdtrekroute in de vallei en de 

barrierewerking in de corridor te beperken tot max 1/3 van de breedte van de corridor 

 

Er werden vleermuistellingen uitgevoerd om de mogelijke impact op vleermuizen te kunnen 

inschatten. Voor 2 turbines (WT N03 en WT Z02) blijkt er een matig tot groot aanvaringsrisico te 

bestaan. Voor deze turbines zal een stilstandmodule worden ingebouwd om tijdens voor 

vleermuizen gevoelige periodes de turbine stil te leggen. 

 

Het project brengt met de windturbines een nieuwe structuur in het landschap. Door de wijze 

waarop dit gebeurt, meer bepaald een bundeling met de E40 en HST-lijn en de inplanting op of 

dichtbij hellingsruggen, wordt de aantasting van de leesbaarheid van het landschap grotendeels 
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vermeden. Deze gegroepeerde en gekoppelde inplantingsplaats is vanuit landschappelijk 

oogpunt de best mogelijke inplantingswijze om een optimale integratie in het weidse open 

landschap te bekomen.  

Door hun hoogte (tot 150 m) zullen de windturbines een grote visuele impact hebben op het 

landschap. De effectieve impact hangt af van de (opstelling van de) turbines zelf, het omringende 

landschap en de waarnemer. Bij de beoordeling van de visuele impact werd voornamelijk 

gefocust op de visuele invloedszone van ongeveer 2 km rondom de turbine. Binnen deze zone 

zal de turbine immers een dominerend element in het landschap vormen. 

Uit de zichtbaarheidsanalyses en visualisaties blijkt dat de visuele impact van de turbines het 

grootst is op heuvelruggen zelf, gezien de openheid, de beperkte aanwezigheid van vegetatie en 

de hoger gelegen ligging. In de valleigebieden schermen het reliëf, de vegetatie en de bebouwing 

de windturbines geheel of gedeeltelijk af voor de waarnemer.  

Gezien het merendeel van de erfgoedwaarden gelegen is in deze valleien, zal de visuele impact 

van de windturbines en de mogelijke impact op de contextwaarde van het erfgoed grotendeels 

beperkt blijven. Op de dalwanden bevinden zich de verschillende dorpen en woonkernen. De 

zichtbaarheid van de turbines blijft er veelal beperkt tot de (hoger gelegen) randen. 

In een straal van 2 tot 10 km omheen de windturbines zal de visuele impact beperkt tot zeer 

beperkt zijn. Op een afstand groter dan 10 km zullen de windturbines een zeer beperkte visuele 

impact hebben. 

De lijnvormige opstelling van de turbines zorgt voor een zeker horizonbeslag en kan tot gevoel 

van insluiting leiden. Door de verdeling in verschillende clusters met een zekere onderlinge 

afstand zal dit effect echter beperkt zijn. De lijnvormige opstelling parallel aan de E40 zorgt er 

voor dat de opstelling vanaf veel standpunten te herkennen is als een ordelijk patroon. De visuele 

interferentie en samenklontering van de turbines zal door de lijnvormige opstelling minimaal zijn.  

De visuele impact is ook afhankelijk van de perceptie van de waarnemer. Perceptie is per definitie 

subjectief. De beleving van windturbines is bovendien nog eens zeer subjectieve 

aangelegenheid. Het specifieke effect dat speelt op de waarnemer zal afhangen van het type 

landschap, maar ook van het type waarnemer en van de persoonlijke appreciatie.  

Om deze redenen is dan ook moeilijk een algemene beoordeling te geven aan de impact op de 

belevingswaarde en de ruimtelijke kwaliteit t.a.v. de waarnemer. Afhankelijk van de locatie in het 

landschap en de waarnemer kan dit variëren van verwaarloosbaar tot negatief.  

 

Naast visuele hinder brengen de windturbines ook geluidshinder en slagschaduwhinder met zich 

mee. Uit resultaten van de slagschaduwstudie blijkt dat er zich in de omgeving van het 

projectgebied een aantal woningen en bedrijven bevinden waar de in Vlarem opgelegde norm 

wordt overschreden. Door het voorzien van een slagschaduwmodule, kan echter aan de Vlarem 

II regelgeving voldaan worden. 

 

Voor het bepalen van de mate van hinder voor de mens, is op het vlak van geluid enerzijds de 

toename van het geluid van belang en anderzijds de richtwaarden gedefinieerd door de 

Wereldgezondheidsorganisatie (WGO). Vooral ’s nachts kan er op verschillende plaatsen een 

geluidstoename van meer dan 5 dB(A) zijn en zijn er verschillende gebouwen en enkele 

kwetsbare locaties binnen de berekende geluidscontour van 39 dB(A) gelegen. De turbines op 

zich zorgen niet voor matige of ernstige hinder overdag of ’s avonds (WHO drempelwaarden van 

respectievelijk 50 en 55 dB(A)). Mits geluidsreducties tijdens de nachtperiode kunnen echter de 

richtwaarden uit de VLAREM wetgeving gerespecteerd worden.  

 

Vermits bij de inplantingslocaties van de windturbines maximaal rekening werd gehouden met de 

veiligheidsafstanden tot externe factoren, zoals hoogspanningslijnen, pijpleidingen, wegen, … 

worden er ten aanzien van deze elementen geen significante effecten verwacht. Wel dienen er 

een aantal randvoorwaarden en veiligheidsaspecten gerespecteerd te worden tijdens de 

aanlegfase.  

Voor 1 windturbine (WT Z07) wordt de veiligheidsafstand ten aanzien van infrastructuur, zijnde 

wegenis, niet gerespecteerd. Dit wil niet noodzakelijk zeggen dat de inplanting van turbines op 

deze locaties onaanvaardbaar zijn. Het betreft hier immers een lokale landweg die ter hoogte van 

de gewestgrens ook overgaat in een onverharde weg. Hiervoor dient echter wel een 

gedetailleerde veiligheidsstudie te worden opgemaakt. 
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18.2.1.3 Info ten behoeve van de watertoets 

 

Het project resulteert niet in een relevante toename van de oppervlakte aan verhardingen. Er 

wordt evenmin waterbergingsgebied ingenomen. 

Bij geen enkele van de aangehaalde windturbines is een waterloop gesitueerd binnen de 

maximum berekende invloedstraal bij bemaling voor de desbetreffende bodemtypes. In functie 

van de vrije speelruimte rond de turbines kan hier evenwel als algemene regel aangegeven 

worden dat waar toch bemaling nodig is, uit voorzorg een afstand tot de waterloop moet 

gerespecteerd worden die ofwel gelijk is aan de worst case straal zoals berekend in dit rapport, 

ofwel gebaseerd is op een meer gedetailleerde studie naar aanleiding van het detailontwerp (bv. 

stabiliteitsstudie). 

 

Er is geen enkele windturbine gepland in of nabij een beschermingszone van een 

grondwaterwinning. 

 

Turbine WT Z07 bevindt zich op beperkte afstand (ca. 30 m) van een gesaneerd perceel met 

restverontreiniging. Voor deze concrete locatie is er mogelijks een overlapping tussen de 

invloedstraal van bemaling (rekenend vanaf de bouwput van 24 m x 24 m) en het betreffende 

perceel. Desgevallend dient de bemaling hier begeleid te worden door een 

bodemsaneringsdeskundige, om te vermijden dat er een verspreiding van eventuele 

restverontreinigingen optreedt. Rekening houdend met de vrije speelruimte rond de turbines kan 

gesteld dat ten aanzien van het risicoperceel vanaf de rand van de bouwput best een afstand cf. 

de worst case invloedstraal, zijnde 13,5 m voor een leembodem, als minimumafstand moet 

aangehouden worden.  

 
18.2.2 Verlaagde tiphoogte (122 m) 

 

Omwille van de onzekerheid met betrekking tot de door Defensie toegestane tiphoogte in het 

projectgebied werden in het Project-MER, naast de tiphoogte van 150 m, tevens de effecten 

onderzocht voor het windturbinepark indien alle turbines verlaagd worden tot een tiphoogte van 

122 m. 

 

Voor de disciplines Bodem en Water treden er geen andere effecten op bij dit 

uitvoeringsalternatief. 

 

Wanneer de tiphoogte wordt verlaagd, dan gaat de hubhoogte van 85 naar 57 m op voorwaarde 

dat de rotordiameter gelijk blijft. Dit is een theoretische (worst case) benadering aangezien de 

rotordiameter dan ook zal verkleinen. In dat geval neemt het geluidsniveau op enkele 

beoordelingspunten met 0,1 dB toe, op de meeste punten is er geen wijziging. Dit effect is dus te 

verwaarlozen. De conclusies voor een tiphoogte van 150 m of van 122 m blijven gelijk voor de 

discipline geluid.  

 

Een lagere tiphoogte zorgt voor een kleinere visuele invloedssfeer. Dit is dan voornamelijk het 

geval voor de (dis)continue visuele blootstellingszone (een afstand van 2 km of meer omheen de 

windturbines), dus de verderaf gelegen zones, waar de visuele impact van de turbines in het 

algemeen al beperkt tot zeer beperkt is. Ook landschappelijk blijft de effectbespreking en -

beoordeling quasi gelijk aan deze van het basisproject.  

 

Voor biodiversiteit gaat een verlaagde tiphoogte van 122 m gepaard met gelijkaardige effecten 

als een tiphoogte van 150. 

 

Wat slagschaduw betreft, heeft het verlagen van de tiphoogte op de geschouwde gevoelige 

objecten een vermindering van het aantal woningen met normoverschrijding tot gevolg. Dit is een 

logisch gevolg van het feit dat windturbines met een lagere hoogte ook minder ver slagschaduw 

zullen veroorzaken. 

 

 
18.3 Milderende maatregelen en aanbevelingen 
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18.3.1 Aanlegfase 

 

Volgende aandachtspunten en milderende maatregelen worden geformuleerd voor de 

aanlegfase.  

 

Tabel 18-1 Milderende maatregelen en aanbevelingen tijdens de aanlegfase 

Milderende maatregelen  

en aanbevelingen 

Vertaling Uitvoering  

Beschrijving 
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Gebruiken van goed 
onderhouden moderne machines 
die voldoen aan de Europese 
richtlijn 2000/14/EU en aan het 
KB van 6 maart 2002 en zo 
mogelijk zelfs geluidsarmer. 

 X  X  X  

Lawaaierige activiteiten alleen 
overdag uitvoeren en het 
gelijktijdig inzetten van 
lawaaierige toestellen vermijden. 

 X  X  X  

Maximaal behoud of herstel 
kleine landschapselementen. 
Specifiek met betrekking tot de 
aanvoerroutes van uitzonderlijke 
transporten wordt bijkomend als 
maatregel opgenomen om de 
holle wegen aanwezig binnen het 
studiegebied maximaal te 
vrijwaren 

 X X X  X  

Om verstoring of vernieling van 
broedsels tijdens de bouwfase te 
vermijden, is het van belang de 
werfwegen en werfruimtes reeds 
in te richten vóór het broedsei-
zoen (1 april en 31 juli). 

 X  X  X  

Inrichten van vervangend 
broedhabitat voor de start van de 
werken of faseren van de werken 
zodat turbines in zones met een 
hoge broeddichtheid of de 
aanwezigheid van bijzondere 
soorten (clusters A en C) buiten 
het broedseizoen worden 
opgericht. 

 X  X  X  

Geen grote werken uitvoeren 
tijdens de tweede helft van 
augustus in zones (cluster C) 
waar mogelijk zeldzame 
trekvogels pleisteren.  

 x  x  x  

Maximaal behoud of herstel 
kleine landschapselementen. 
Specifiek met betrekking tot de 
aanvoerroutes van uitzonderlijke 
transporten wordt bijkomend als 
maatregel opgenomen om de 
holle wegen aanwezig binnen het 
studiegebied maximaal te 
vrijwaren (A) 

 X X X  X  

Maximaal behoud of herstel van 
het bodemprofiel na de werken 

 X   X X  
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Milderende maatregelen  

en aanbevelingen 

Vertaling Uitvoering  

Beschrijving 
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Omleidingen voorzien indien 
bereikbaarheid van functies in het 
gedrang komt 

 X   X X  

Vergoeding voor het recht van 
opstal 

 X   X X  

Aanleg buiten teeltseizoen of een 
marktconforme vergoeding 
voorzien 

X    X X  

Goede en uitgebreide 
communicatie voeren met de 
bevolking en de betrokken 
besturen 

 X   X X  

Windturbines zo dicht mogelijk bij 
bestaande wegen inplanten om 
ruimte-inname voor 
toegangswegen te beperken 

X    X X  

 
 
18.3.2 Exploitatiefase  

 

Volgende aandachtspunten en milderende maatregelen worden geformuleerd voor de 

exploitatiefase.  

 

Tabel 18-2 Milderende maatregelen en aanbevelingen tijdens de exploitatiefase 

Milderende maatregelen en 
aanbevelingen 

Vertaling Uitvoering  

Beschrijving 
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Kiezen voor geluidsarmere 
turbines OF werken aan een 
gereduceerd regime (aanpassen 
rotorsnelheid) OF verplaatsen 
turbines OF schrappen turbines 

 X X   X  

Aanleg en exploitatie gedurende 
de gehele periode van uitbating 
van de turbines van 20 à 25 ha 
vogelakker-plus als compensatie 
voor verlies geschikt habitat 
broedvogels, pleisteraars en 
fourageergebied  

 X  X  X  

Stilstandmodule voor de turbines 
WT N03 en WT Z02 in functie van 
vleermuizen 

 X  X  X  

Uniformiteit van de turbines 
binnen de deelclusters 

X  X X  X  

Kleur van de windturbine 
(lichtgrijze, onopvallende kleur); 

 X X X  X  

De benodigde objecten rondom 
de turbine zoveel mogelijk 
integreren in de mastvoet 

X  X X  X  
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Voorzien van een 
slagschaduwmodule 

 X X X  X  

Opmaak veiligheidsstudie voor 
WT Z07 

 X  X  X  

 



 

 
Pagina 242 van 319 

 

 

18.4 Synthese 

 

Onderstaande tabel bevat een synthese van de beoordelingen van de effecten per discipline en een oplijsting van de nodige milderende maatregelen. 

 

Tabel 18-3 Overzicht effecten (A = aanleg, E = exploitatie  

Effectengroepen 
Milieubeoordeling 

score 
Milderende maatregelen en aanbevelingen 

Milieubeoordeling 

score 

GELUID 

Impact op omgevingsgeluid ten 
gevolge van aanlegwerkzaamheden  

tijdelijk -1/-3 

 

 

 Gebruiken van goed onderhouden moderne machines die voldoen aan de Europese 
richtlijn 2000/14/EU en aan het KB van 6 maart 2002 en zo mogelijk zelfs geluidsarmer 
(A) 

 Lawaaierige activiteiten alleen overdag uitvoeren en het gelijktijdig inzetten van 
lawaaierige toestellen vermijden (A) 

tijdelijk -1/-3 

Effect van windturbines op 
omgevingsgeluid (exploitatiefase) 

     

DAG 

0/-1 

AVOND 

0/-3 

NACHT 

0/-3 
 Kiezen voor geluidsarmere turbines OF (E) 

 Werken aan een gereduceerd regime (aanpassen rotorsnelheid)  - een worst case 
reductiescenario is hieronder aangegeven en dient op vergunningenniveau 
geactualiseerd en verfijnd te worden (E) 

 

    OF 

 Verplaatsen turbines OF (E) 

 Schrappen turbines (E) 

DAG 

0/-1 

AVOND 

0/-1 

NACHT 

0/-1 
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Effectengroepen 
Milieubeoordeling 

Milderende maatregelen en aanbevelingen 
Milieubeoordeling 

A E A E 

BIODIVERSITEIT 

Ecotoop- en habitatverlies door 
ruimte-inname 

0 0  0 0 

Effecten t.a.v. trekvogels, 
broedvogels, pleisteraars en 
foerageergebied 

-1/-2 -1/-3  Maximaal behoud aan KLE tijdens aanlegfase  

 Om verstoring of vernieling van broedsels tijdens de bouwfase te vermijden is het van 
belang de werfwegen en werfruimtes reeds in te richten vóór het broedseizoen (1 april - 
31 juni). Vermits de werken niet continue verlopen zullen op het bouwterrein enkele 
vogelverschrikkers geplaatst worden. 

 Inrichten van vogelakkers plus voor de start van de werken.  

 Geen aanlegwerken uitvoeren tijdens de 2de helft van augustus op plaatsen met 
mogelijke concentraties van zeldzame trekvogelsoorten. Dit geldt ter hoogte van cluster 
C.  

 Om het verlies van broedhabitat te compenseren dient de nodige oppervlakte (20 à 
25ha) als geschikt broed- en foerageergebied voor akkervogels onder de vorm van 
vogelakkers-plus te worden aangelegd vóór de exploitatie van de turbines. Deze dienen 
buiten de invloedsfeer (>500m) van de turbines te liggen in geschikte 
akkervogelgebieden.  

0 0 

Effecten t.a.v. vleermuizen 0 0/-3  Stilstandmodule voor de turbines WTA N03 en WTB Z02  

 

0 0 

LANDSCHAP, BOUWKUNDIG ERFGOED EN ARCHEOLOGIE 

Wijziging landschappelijke structuren 
en relaties 

-2 -1  Maximaal behoud of herstel kleine landschapselementen. Specifiek met betrekking tot de 
aanvoerroutes van uitzonderlijke transporten wordt bijkomend als maatregel opgenomen 
om de holle wegen aanwezig binnen het studiegebied maximaal te vrijwaren  

0 -1 

Wijziging erfgoedwaarde 

Archeologie  

Overige 

 

-1 

0 

 

0 

-1/-2 

 Rekening houdende met de wetgeving rond archeologie wordt door de opmaak van een 
archeologienota de impact ten gevolge van het ongedocumenteerde verlies vermeden.  

 

-1 

0 

 

0 

-1/-2 

Wijziging perceptieve kenmerken en 
belevingswaarde 

-1 0 tot -2  Uniformiteit van de turbines binnen de deelclusters;  

 Kleur van de windturbine (lichtgrijze, onopvallende kleur);  

-1 0 tot -2 
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Effectengroepen Milieubeoordeling Milderende maatregelen en aanbevelingen Milieubeoordeling 

A E A E 

MENS RUIMTELIJKE ASPECTEN EN GEZONDHEID 

Wijziging in 
ruimtegebruik/bestemming 

-1 -2  werken buiten teeltseizoen OF marktconforme vergoeding voorzien voor landbouwers  

 vergoeding voor het recht op opstal  

0 0 

Wijziging ruimtelijke kwaliteit /  
perceptieve kenmerken en 
belevingswaarde 

-1 

 

 

0 tot -2  goede en uitgebreide communicatie voeren met de bevolking en de betrokken besturen 

 Uniformiteit van de turbines binnen de deelclusters  

0/-1 0 tot -2 

Hinder en gezondheid       

 Bereikbaarheid 

 Elektromagnetische straling 

-1 

/ 

0 

0 

  -1 

/ 

0 

0 

 Geluidshinder Zie geluid Zie geluid     

 Slagschaduw 

 

/ 

 

-3  Voorzien van een slagschaduwmodule zodat aan Vlarem II wordt voldaan 

 De hinderpreventie bij bedrijfsgebouwen kan worden genomen in overleg met de diverse 
bedrijven (stopzetting turbine (d.m.v. plaatsen slag-schaduwsensor), folie op de ramen,…) 
zodat de hinder tijdens de ‘kantooruren’ tot een minimum herleid wordt.  

/ -1 

 

Veiligheid / -2  Opmaak gedetailleerde veiligheidsstudie voor de turbines die op kortere afstand dan 
halve rotordiameter tot een weg (WT Z07)  

/ 0 

Ruimtelijke structuur en samenhang / 0   / 0 
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Effectengroepen 
Milieubeoordeling 

Milderende maatregelen en aanbevelingen 
Milieubeoordeling 

A E A E 

BODEM 

Profielwijziging  0/-1 /  0/-1 / 

Structuurwijziging 0 / Aanbevelingen mbt opvullen bouwput en afwerken terrein. 0 / 

Bodemkwaliteit door grondverzet 0 /  0 / 

Bodemkwaliteit door bemaling  /   / 

Bodemzetting  door bemaling 0/-1 /  0/-1 / 

WATER 

Effecten t.a.v. beschermingszones 
voor drinkwaterwinningen 

0 0  0 0 

Kwantitatieve effecten van bemaling  0 /  0 / 

Kwalitatieve effecten van bemaling 0 /  0 / 

Kwantitatieve effecten door 
bijkomende oppervlakte verharding 

/ 0  / 0 
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Bijlage 1: Juridische en beleidsmatige 

randvoorwaarden 

In onderstaande tabel worden de juridische en beleidsmatige randvoorwaarden opgelijst met de 

bespreking van de relevantie. Hierbij wordt aangegeven of het element juridisch (J), dan wel 

beleidsmatig (B) is. Aspecten die als niet relevant worden beschouwd, worden aangeduid met 

een (X).  

 

Opmerking: 

 Verwijzing naar een decreet houdt impliciet een verwijzing in naar de latere aanvullingen 
van dit decreet.  

 Verwijzing naar een decreet houdt impliciet en voor zover niet reeds vermeld een 
verwijzing in naar de onderliggende uitvoeringsbesluiten. 
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 Type/Data Inhoudelijk Relevantie Bespreking relevantie 

Algemeen  

m.e.r.-decreet en uitvoeringbesluit  Decreet: 18 december 2002  

Uitvoeringsbesluit: 10 
december 2004 

Regelt de m.e.r.-procedure en geeft de categorieën 
van ingrepen waarvoor een milieueffectrapport moet 
worden opgemaakt 

J m.e.r. nodig voor de installatie van:  

 20 windturbines of meer, of  

 4 windturbines of meer, die een aanzienlijke invloed 
hebben of kunnen hebben op een bijzonder beschermd 
gebied. 

plan-m.e.r.-decreet en 
uitvoeringsbesluit 

Decreet: 27 april 2007  

Uitvoeringsbesluit: 12 oktober 
2007 

Dit decreet (BS 20/06/07) vormt een wijziging op het 
m.e.r.-decreet en is sinds 01 december 2007 in voege 
getreden. Het regelt het toepassingsgebied, de inhoud 
en de procedure voor de opmaak van een plan-MER 

X  

Besluit betreffende het 
integratiespoor voor 
milieueffectrapportage over een 
RUP 

Uitvoeringsbesluit: 18 april 
2008  

Dit besluit beschrijft op welke manier 
milieueffectrapportage plaatsvindt tijdens de 
procedure van een RUP. 

X  

Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening 

Decreet: 8 mei 2009 De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (een 
coördinatie van het decreet ruimtelijke ordening) voert 
vernieuwingen in op drie belangrijke punten: 
vergunningen, planologie en handhaving. Deze codex 
regelt de organisatie van de ruimtelijke ordening in 
Vlaanderen en vervangt hierbij het Decreet houdende 
de organisatie van de ruimtelijke ordening en het 
Decreet betreffende de ruimtelijke ordening, 
gecoördineerd op 22 oktober 1996 

J Basis voor het ruimtelijk planningsstelsel op die 
bestuursniveaus, regelt de ruimtelijke structuurplannen, 
ruimtelijke uitvoeringsplannen, stedenbouwkundige 
verordeningen, stedenbouwkundige vergunningen, …  

Decreet grond- en pandenbeleid Decreet 27 maart 2009 Het decreet grond- en pandenbeleid is in werking 
sinds 1 september 2009 en kan worden opgedeeld in 
twee grote blokken. Enerzijds zijn er maatregelen mbt 
het aanbod aan sociale woningen en anderzijds omvat 
het ontwerp van decreet fiscale stimuli om het aandeel 
aan verwaarloosde of verkrotte woningen te laten 
dalen. 

X  

Gewestplan Koninklijk Besluit: 28 
december 1972 

Geeft de bestemming en het gebruik van de gronden 
in Vlaanderen weer. Gewestplanwijzigingen worden 
niet meer doorgevoerd. In het decreet van 18 mei 
1999 is immers vastgelegd dat in de toekomst 
bestemmingen vastgelegd worden in ruimtelijke 
uitvoeringsplannen (RUP's). 

J cfr. 6.2 
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Gewestelijke, provinciale of 
gemeentelijke RUPS 

 In Gis Vlaams-Brabant werd nagegaan of er in de 
onmiddelijke omgeving van de turbines ruimtelijke 
uitvoeringsplannen gesitueerd zijn. Dit bleek niet het 
geval 

  

Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen  

Decreet: 23 september 1997  

Herziening 12 december 
2003 

Geeft een toekomstvisie over hoe we in Vlaanderen 
met onze schaarse ruimte moeten omgaan om een zo 
groot mogelijke ruimtelijke kwaliteit te krijgen 
(planhorizon loopt tot 2007). Het RSV behandelt de 
structuurbepalende elementen op Vlaams niveau. 

B cfr. 6.3 

Provinciaal Ruimtelijk 
Structuurplan Vlaams Brabant 

7 oktober 2004 

Actualisatie 6 november 
2012 

Het PRS behandelt de structuurbepalende elementen 
op provinciaal niveau. De gewenste ruimtelijke 
structuur is richtinggevend op Provinciaal niveau. 
Bindende bepalingen leveren het kader voor 
uitvoerende maatregelen op Provinciaal niveau.  

B cfr. 6.4 

Gemeentelijk ruimtelijk 
structuurplan Bierbeek 

20 september 2012 Het GRS behandelt de structuurbepalende elementen 
op gemeentelijk niveau.  

B cfr. 6.5 

Gemeentelijk ruimtelijk 
structuurplan Boutersem 

29 januari 2009 Het GRS behandelt de structuurbepalende elementen 
op gemeentelijk niveau.  

B cfr. 6.6 

Gemeentelijk ruimtelijk 
structuurplan Tienen 

juli 2006 Het GRS behandelt de structuurbepalende elementen 
op gemeentelijk niveau.  

B cfr. 6.7 

Gemeentelijk ruimtelijk 
structuurplan Hoegaarden 

1 maart 2012 Het GRS behandelt de structuurbepalende elementen 
op gemeentelijk niveau.  

B cfr. 6.8 

Vlaamse bouwmeester Besluit Vlaamse Regering: 1 
december 1998 

De Vlaamse Bouwmeester begeleidt de Vlaamse 
overheid in haar streven naar een goede en 
kwaliteitsvolle openbare architectuur. Openbare 
projecten moeten dan ook rekening houden met 
kwaliteitsbeleid zoals opgesteld door de Vlaamse 
Bouwmeester 

X  

Besluit houdende nadere regels 
inzake de ruimtelijke 
veiligheidsrapportage 

Besluit Vlaamse Regering: 
26 januari 2007 

Regelt de ruimtelijke veiligheidsrapportage J Voor de bouw van windturbines dient een veiligheidrapport 
opgemaakt te worden. De veiligheidsstudie zal deel uitmaken 
van het MER. 

Decreet houdende algemene 
bepalingen in verband met 
milieubeleid (DABM)  

Decreet: 05 april 1995 Creëert een algemeen juridisch kader voor het 
milieubeleid ter overkoepeling van de bestaande 
sectorale regelingen en omvat dus de doelstellingen 
en de beginselen voor het milieubeleid in Vlaanderen 

J De uitvoeringsbesluiten i.v.m. m.e.r. ressorteren onder dit 
decreet. 

Decreet milieuvergunningen 

Vlarem I en II  

Decreet:28 juni 1985  

Besluit Vlaamse Regering: 
01 september 1991 (Vlarem 

Omvat het Vlaamse reglement betreffende de 
milieuvergunning.  

J De bepalingen m.b.t. windturbines in VLAREM zijn sterk 
uitgebreid in het kader van de zogenaamde Vlaremtrein 2011 / 
2012 / 2013. Vlarem legt randvoorwaarden op inzake de 
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I) 01 augustus 1995 (Vlarem 
II) 
 

Vlarem I behandelt de procedures voor meldingen en 
milieuvergunningsaanvragen. De hinderlijke 
inrichtingen worden in Vlarem I ingedeeld in een aantal 
‘rubrieken’. 

In Vlarem II worden de algemene en sectorale 
voorwaarden beschreven, gekoppeld aan de 
vergunning tot exploitatie van een hinderlijke 
inrichting. Daarnaast bevat dit besluit 
milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater, 
grondwater, lucht, geluid en bodem.  

toelaatbare geluidsproductie en hinder ingevolge slagschaduw 
evenals de wijze waarop dit dient geëvalueerd te worden. Deze 
aspecten komen nader aan bod in de disciplines geluid en mens. 

 

Omzendbrief EME/2006/01 – 
RO/2006/02 en RO/2014/02 

2006 en 2014 Afwegingskader en randvoorwaarden voor de 
inplanting van windturbines 

J/B In de omzendbrief worden afwegingskaders en 
randvoorwaarden aangegeven waaraan de windturbines dienen 
te beantwoorden. In het MER wordt dit meer in detail 
geanalyseerd. 

Windplan Vlaanderen  In het Windplan Vlaanderen worden mogelijke 
inplantingsplaatsen voor windturbines in Vlaanderen 
weergegeven. Hierbij wordt rekening gehouden met 
ondermeer windaanbod, plaatsconfiguraties, 
landschappelijke inpassing, netinpassing, 
milieuvoorwaarden en vogelbeschermingsgebieden. 
Op economisch vlak geeft het plan een indicatie van 
de kostprijs van de geproduceerde energie op de 
geïnventariseerde locaties. Het resultaat is een 
digitale kaart van Vlaanderen die door bestuurders, 
ambtenaren en andere actoren als beleidsinstrument 
kan worden gebruikt. 

(B) cfr. 8.1.1. 

Decreet betreffende de organisatie 
van de elektriciteitsmarkt en 
bijhorende uitvoeringsbesluiten 

8 mei 2009 (B.S. 7 juli 2009) Behandelt de werking van de elektriciteitsmarkt na 
haar vrijmaking. De wet bakent de verschillende 
verantwoordelijkheden en structuren af van 
producenten, transmissienetbeheerder en 
reguleringsinstantie. Artikel 6 van de wet behandelt 
concessies in zee voor energieproductie uit “water, 
stromen of winden”. 

 

J In hoofdstuk III Leveringsvergunningen wordt aangegeven hoe 
een vergunning kan aangevraagd worden en wat de 
voorwaarden zijn. Bevat de regeling van de 
groenstroomcertificaten. 

Vlaams Klimaatbeleidsplan 2006-
2012 

Vlaams Klimaatsbeleidsplan 
goedgekeurd door de 
Vlaamse Regering op 20 juli 
2006 

Het Vlaams Klimaatbeleidsplan is opgesteld om, in het 
kader van het protocol van Kyoto de jaarlijkse uitstoot 
van broeikasgassen te verminderen. In het plan zijn 
concrete beleidsmaatregelen opgenomen om de 
doelstellingen te kunnen waarmaken. Alle sectoren in 
de samenleving zullen zich moeten inzetten. Het 
klimaatbeleidsplan bevat maatregelen voor elk van 
hen. 

B Het klimaatplan stimuleert de productie van elektriciteit uit 
windenergie. Dit gebeurt door de marktwaarde ervan te 
verhogen. Een betere marktwerking maakt een verlaging van de 
onkosten mogelijk. Een hulpmiddel hierbij is een onafhankelijke, 
accurate en snelle gegevensdoorstroming over de 
afnamegegevens naar Elia en de leveranciers. Het plan voorziet 
stimulansen voor de valorisatie van windenergie. Dit door 
inplantingsmogelijkheden in het kader van de geactualiseerde 
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omzendbrief “Inplanting Windturbines” en door de opname van 
inplantingsdoelstellingen voor windenergie in ruimtelijke 
uitvoeringsplannen en in het nieuwe Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen (RSV). 

Vlaams Klimaatsbeleidsplan 2013-
2020 

Het eerste ontwerp van dit 
beleidsplan werd 
goedgekeurd door de 
Vlaamse regering op 1 
februari 2013 

Het Vlaams Klimaatbeleidsplan uitgesplitst in: 

 Vlaams Mitigatieplan: verminderen van de 
uitstoot van broeikasgassen in Vlaanderen 
tussen 2013 en 2020 om zo de 
klimaatverandering tegen te gaan. Daarnaast 
wordteen basis gelegd voor de noodzakelijke 
verdere emissiereducties richting 2050. 

 Vlaams Adaptatieplan: beeld krijgen van hoe 
kwetsbaar Vlaanderen is voor klimaatverandering 
en vervolgens de weerbaarheid van Vlaanderen 
tegen klimaatverandering te verhogen en zich zo 
goed mogelijk aan te passen aan de te 
verwachten effecten.  

B Het Vlaams Mitigatieplan stelt als een van de maatregelen de 
‘productie en gebruik van duurzame en hernieuwbare 
energiebronnen’, waaronder ondermeer windenergie, voorop. 

Vlaamse Beleidsnota Energie 2009 - 2014 Een van de strategische doelstellingen is:  

Verhogen van de milieuvriendelijke energieopwekking  

uit hernieuwbare energiebronnen en 
warmtekrachtkoppeling in overeenstemming met de 
Europese kwantitatieve doelstellingen 

B Voorliggend project voorziet in de productie van groene energie 
op basis van wind. Hierdoor wordt een bijdrage geleverd om de 
vooropgestelde beleidsdoelstelling te realiseren. 

Richtlijn ter bevordering van het 
gebruik van energie uit 
hernieuwbare bronnen 

Richtlijn 2009/28/EG van 29 
april 2009 

 Definitie hernieuwbare energiebronnen 
(Windenergie)  

 Legt nationale indicatieve streefcijfers vast voor 
het te halen binnenlandse verbruik van 
elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen 
(België: 6% aandeel elektriciteitsverbruik 2010).  

 De organisatie van rapportage door de lidstaten, 
de steunregelingen en garantie van oorsprong 
van de elektriciteit uit hernieuwbare 
energiebronnen 

B, J Reikt de berekeningswijze aan om het aandeel energieproductie 
uit o.a. windenergie te bepalen. 

Seveso-richtlijnen (1996/82/EG) van 9 
december 1996 en 
(2003/105/EG) van 16 
december 2003 
geïmplementeerd via het 
decreet van 1 december 
2006 betreffende het 

Doelstelling is de preventie van zware ongevallen waar 
gevaarlijke stoffen bij betrokken zijn en de beperking 
van de gevolgen hiervan voor mens en milieu. 
Hiervoor voorzien de richtlijnen onder meer een 
veiligheidsrapport, een veiligheidsbeheersysteem en 
een omgevingsveiligheidsrapport. 

X Binnen een straal van 1 km komen er geen seveso-inrichtingen 
voor. 
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samenwerkingsakkoord 
tussen de gewesten (B.S. 
08.01.2007), het besluit 
ruimtelijke 
veiligheidsrapportage van 26 
januari 2007 (B.S. 
19.06.2007 en het decreet 
milieueffectrapportage en 
veiligheidsrapportage van 21 
november 2003 (B.S. 
29.04.2004) + wijzigingen. 

Lucht  

Europese richtlijn lucht 
(2008/50/EG) 

Europese richtlijn: 21 mei 
2008  

Deze nieuwe richtlijn bundelt alle vorige richtlijnen in 
verband met de kwaliteit van de omgevingslucht, 
stroomlijnt de wetgeving en stelt nieuwe normen voor 
met betrekking tot fijn stof (PM2,5). Ten laatste 2 jaar 
nadien moet de richtlijn naar nationale en/of regionale 
wetgeving zijn omgezet. De uiterste termijn voor 
naleving van de grenswaarden die in de richtlijn staan, 
kan worden uitgesteld op voorwaarde dat de EU-
wetgeving volledig wordt gevolgd en de nodige 
beleidsmaatregelen zijn genomen om tegen de nieuwe 
uiterste datum de grenswaarden wel na te leven. Voor 
PM10 bedraagt de termijn van mogelijk uitstel 3 jaar 
na de publicatie van de richtlijn. 

B Tegen 2020 moeten de lidstaten de PM2,5-stofdeeltjes in 
stedelijke gebieden met gemiddeld 20% terugdringen t.o.v. het 
niveau in 2010. Tegen 2015 moet de concentratie PM2,5-
stofdeeltjes in deze gebieden lager zijn dan 20 microgram/m³. 
Op hun volledige grondgebied moeten de lidstaten een PM2,5-
grenswaarde van 25 microgram/m³ in acht nemen. Deze 
grenswaarde moet uiterlijk in 2015 gerespecteerd worden. Ook 
wordt een indicatieve grenswaarde ingevoerd voor PM2,5 tegen 
2020: dan zou deze tot 20 microgram/m³ moeten zijn 
teruggebracht. 

Kyoto protocol Verdrag: 1997 Protocol waarbij waarin verschillende industrielanden 
de verbintenis aangaan de uitstoot van 
broeikasgassen tussen 2008 en 2012 met gemiddeld 
5 % te verminderen ten opzichte van 1990. De 
broeikasgassen die in het Protocol van Kyoto 
beschouwd worden, zijn koolstofdioxide, methaan, 
lachgas, HFK’s, PFK’s en SF6. Het Protocol van Kyoto 
is in werking getreden sinds 23/10/04.  

B De energieproductie door windenergie draagt bij tot het halen 
van de vooropgestelde Kyotodoelstelling. 

Europese richtlijn 2001/81/EG het 
NEC-reductieprogramma  

Europese richtlijn: 27 
november 2001 

De in 2010 te bereiken emissieplafonds (National 
Emission Ceilings, NEC), worden vermeld in Bijlage 1 
van de NEC-richtlijn. Naast het voldoen aan deze 
emissieplafonds legt de richtlijn op dat de lidstaten een 
programma opstellen voor een geleidelijke 
vermindering van de nationale emissies van de 
betrokken stoffen (NOx, SO2, VOS en NH3).  

Op 12 december 2003 keurde de Vlaamse regering 
het reductieprogramma goed. Het programma legt de 

B De energieproductie door windenergie draagt tot de 
vermindering van de emissies. 
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grote lijnen van het emissiereductiebeleid voor deze 
stoffen tot 2010 vast. 

Bodem  

Decreet betreffende de 
bodemsanering en 
bodembescherming,  

 

Vlaams reglement betreffende de 
bodemsanering en 
bodembescherming (Vlarebo 
2008) 

Decreet: 27 oktober 2006 

 

 

 

Besluit Vlaamse Regering: 
14 december 2007 (en 
aanvullingen) 

Het nieuw bodemdecreet is in werking sinds 01 juni 
2008 en vervangt het vroegere 
bodemsaneringdecreet. In het nieuwe decreet zijn de 
fundamentele principes uit het oorspronkelijke 
bodemsaneringdecreet behouden. Een aantal 
wijzigingen situeren zich op het gebied van 
saneringsplicht en overdracht van gronden en 
bodemonderzoek- en sanering. 

J Op Kaart 15-3 worden de percelen weergegeven die 
opgenomen zijn in de databank van OVAM. Voor deze percelen 
wordt de relevante informatie voor het voorliggend project 
meegenomen in de discipline bodem.  

 

Voor grondverzet van meer dan 250 m³, ook van niet-verdachte 
gronden, moet een technisch verslag en bodembeheerrapport 
worden opgemaakt, zelfs indien de uitgegraven grond wordt 
toegepast binnen dezelfde kadastrale werkzone of op de 
eigendom van de eigenaars van de uitgegraven grond. 

Afvalstoffendecreet  

 

Vlarea 

Decreet: 02 juli 1981  

Besluit Vlaamse regering: 17 
december 2004 

Het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en –
beheer (Vlarea) is het uitvoeringsbesluit van het 
afvalstoffendecreet. Het heeft als doelstelling de 
gezondheid van de mens en het milieu te beschermen 
tegen de schadelijke invloed van afvalstoffen en de 
verspilling van grondstoffen en energie tegen te gaan. 

J Bij de werkzaamheden komt grond vrij. Deze dient als afvalstof 
te worden beschouwd en kan enkel als aan de voorwaarden van 
Vlarea is voldaan gebruikt worden als secundaire grondstof 
(hergebruik als bodem). Bij aanvoer moet de aangevoerde 
bodem voldoen aan de specifieke voorschriften (attest) (zie ook 
Vlarebo) 

Decreet oppervlakte delfstoffen en 
Uitvoeringsbesluit 

Decreet: 04 april 2003 

Besluit Vlaamse Regering: 
26 maart 2004 

Het decreet schept een wettelijk kader dat toelaat 
beslissingen inzake ontginningen op systematische 
wijze te nemen. Hierbij wordt er gestreefd naar een 
beter beheer van de oppervlaktedelfstoffen en wil men 
de effectieve ontginning mogelijk maken.  

 

X  

Mestdecreet  Decreet: 22 december 2006 Het mestdecreet of het decreet houdende de 
bescherming van water tegen de verontreiniging door 
nitraten uit agrarische bronnen heeft tot doel het 
beschermen van het leefmilieu tegen 
verontreinigingen van meststoffen. 

J Het projectgebied omvat landbouwgronden, dewelke op heden 
functioneren als mestafzetgebied. 

Beheerovereenkomsten Ministerieel Besluit: 10 
november 2000 

Ministerieel besluit dat beheerovereenkomsten op een 
landbouwbedrijf regelt  

X  

Water 

Grondwaterdecreet Decreet: 24 januari 1984  Regelt de bescherming van het grondwater. Het omvat 
onder meer de reglementering betreffende de 
grondwaterwinning, alsook bepaalt het de afbakening 
van waterwingebieden en beschermingszones rond 
drinkwaterwinningen. Wijzigingen met de decreten van 
12 december 1990 en 20 december 1996. 

J 1 windturbine is gelegen grenzend aan een beschermingszone 
van een grondwaterwinning. Dit komt nader aan bod in de 
discipline water. 
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Wet op de onbevaarbare 
waterlopen 

Koninklijk Besluit: 28 
december 1967 

Onbevaarbare waterlopen worden ingedeeld in drie 
verschillende categorieën: 

 categorie 1 (bevoegdheid Vlaams Gewest) 

 categorie 2 (bevoegdheid provincie) 

 categorie 3 (bevoegdheid gemeente) 

 de niet geklasseerde waterlopen vallen onder de 
bevoegdheid van de eigenaars van de percelen. 

Onder de bevoegdheid valt het beheer alsook de 
bepalingen voor beheer en onderhoud. 

J De onbevaarbare waterlopen in het studiegebied worden 
gesitueerd op Kaart 15-8. 

Wet op de bevaarbare waterlopen Koninklijk Besluit: 05 oktober 
1992  

Duidt onder meer aan welke waterlopen als 
bevaarbare waterlopen worden beschouwd. Ze vallen 
onder de bevoegdheid van het Vlaams Gewest. 

J De bevaarbare waterlopen in het studiegebied worden 
gesitueerd op Kaart 15-8.  

Kaderrichtlijn Water (KRW) Europese richtlijn: 22 
december 2002 

Deze richtlijn vormt het raamwerk voor integraal 
waterbeheer van de Europese Unie en haar lidstaten.  

X  

Decreet integraal waterbeleid Decreet: 18 juli 2003  Legt de principes, doelstellingen en structuren vast 
voor een duurzaam waterbeleid conform de bindende 
bepalingen van de Europese Kaderrichtlijn Water. Via 
dit decreet worden een aantal nieuwe instrumenten 
ingevoerd - zoals de watertoets - die de overheid in 
staat moeten stellen een effectief beleid inzake 
integraal waterbeheer te voeren. Het waterbeheer 
wordt voortaan beschouwd per deelbekken 

J Het MER zal de nodige elementen voor de watertoets 
aanleveren. 

Wet betreffende Wateringen Wet: 05 juli 1956 Regelt de bevoegdheid van de wateringen met als doel 
in te staan voor de permanente afwatering van 
lagergelegen gronden. Oorspronkelijk was dit 
voornamelijk in functie van landbouw, maar sedert het 
decreet integraal waterbeleid is de taak van de 
wateringen meer multifunctioneel.  

J Een deel van het projectgebied is gelegen binnen de Watering 
‘Het Velpedal’ en de Watering ‘De Mene’ (Kaart 15-8). 

Wet betreffende Polders Wet: 03 juni 1957  Regelt de bevoegdheid van de polders met als doel om 
het binnendijkse land te behoeden voor 
overstromingen door de zee, en het instellen van een 
optimaal peil in functie van het multifunctioneel gebruik 
van de gronden 

X  

Besluit houdende vaststelling van 
een gewestelijke 
stedenbouwkundige verordening 
inzake hemelwaterputten, 
infiltratievoorzieningen, 

Besluit Vlaamse Regering: 
01 oktober 2004 

Nieuwe vigerende 
verordening werd 
goedgekeurd door de 

Dit besluit gaat uit van het principe dat hemelwater in 
eerste instantie dient hergebruikt te worden, in tweede 
instantie in de bodem infiltreert en in laatste instantie 
vertraagd wordt afgevoerd. Het besluit is van 

X  
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buffervoorzieningen en 
gescheiden lozing van afvalwater 
en hemelwater. 

Vlaamse Regering op 5 juli 
2013 en is van kracht vanaf 
2014. 

toepassing op •elke constructie of verharding groter 
dan 40m². 

Krachtlijnen voor een geïntegreerd 
rioleringsbeleid 

23 maart 1999 Dit besluit regelt de voorwaarden en de verhoudingen 
waarin het Gewest bijdraagt bij de bouw en verbetering 
van openbare riolen. Tevens werden een aantal codes 
van goede praktijk (herwaardering van 
grachtenstelsels en hemelwaterputten en 
infiltratievoorzieningen) toegevoegd aan de bestaande 
codes 

X  

Aanduiding kwetsbare zones water Besluit Vlaamse Regering: 
14 juni 2002 

Dit besluit biedt een kader aan maatregelen tegen 
verontreiniging van meststoffen. Hierbij werden VHA-
zones aangeduid waarbinnen beperkingen gelden 
voor de landbouwer die deze gronden gebruikt 

X  

Waterkwaliteitsdoelstellingen Besluit Vlaamse Regering: 
24 mei 1983  

De oppervlaktewateren worden hierbij opgedeeld 
volgends de bestemming: aangeduid die bestemd zijn 
voor de productie van drinkwater, zwemwater, 
schelpdierwater en viswater. Voor deze 
oppervlaktewateren gelden de overeenkomstige 
milieudoelstellingen zoals bepaald in hoofdstuk 2.3 
van titel II van Vlarem 

X  

Biodiversiteit  

NATURA 2000: 

 Vogelrichtlijn  

 Habitatrichtlijn 

Europese richtlijnen: 

2 april 1979 

21 mei 1992 

NATURA 2000 is het streven van Europa om een 
samenhangend Europees netwerk te vormen van 
gebieden en beschermingszones. Omvat speciale 
beschermingszones aangewezen in toepassing van de 
Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. 

J In het noordwesten van het projectgebied ligt het SBZ-H-gebied 
“Valleien van de Winge en de Motte met valleihellingen” (Kaart 
12-1). Dit SBZ-gebied loopt van zuid naar noord en vormt een 
smalle strook die het projectgebied dwarst. De dichtstbijzijnde 
geplande turbines staan op meer dan 1.490 m ten noorden van 
het SBZ-gebied. Deze vallei van de Bierbeek vormt geen 
specifieke betekenis als trekroute of broedgebied voor avifauna. 
Een afstand van 500 m wordt als veilig beschouwd voor deze 
soortengroep.  

Decreet betreffende het 
natuurbehoud en het natuurlijke 
milieu 

21 oktober 1997  Dit decreet heeft tot doel een bescherming, 
ontwikkeling en herstel van het natuurlijk milieu te 
verwezenlijken. Belangrijk hierbij zijn het standstill 
principe en de zorgplicht (Art. 14). Tevens voorziet het 
in de afbakening van het Vlaams Ecologisch Netwerk 
(VEN) en het Integraal Verwevings- en Ondersteunend 
Netwerk (IVON).  Art. 16, art. 26 bis en art. 36 ter leggen 
de opmaak van respectievelijk een natuurtoets, VEN-
toets en passende beoordeling vast. Art. 32 en 33 
bieden het kader voor de erkenning van 
natuurreservaten. Het betreft natuurgebieden die van 

J Binnen het projectgebied zijn naast de vallei van de Bierbeek, 
die ook als SBZ-gebied werd aangemeld (gebied Molenbeek-
Mollendaalbeek), ook de vallei van de Jordaan met zijbeken bij 
Willebringen-Hoksem, aangeduid als VEN (GEN)-gebied 
(Hoegaardse Valleien) (Kaart 12-1). De dichtst bijgelegen 
geplande turbines situeren zich in het westen op 600 m van het 
gebied Langenbos-Bruulbos-Weterbos, in het noorden op 560 
m van het gebied Velpevallei, en in het zuiden op 300 m van het 
gebied Hoegaardse valleien. 
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belang zijn voor het behoud en ontwikkeling van de 
natuur of het natuurlijk milieu 

Regelgeving betreffende vrije 
vismigratie 

26 april 1996 en 18 juli 2003  In de Beschikking van de Benelux Economische Unie 
(26 april 1996) en in het Decreet Integraal Waterbeleid 
wordt vooropgesteld dat in alle waterlopen van de 
hydrografische stroomgebieden van de Benelux vrije 
migratie van alle vissoorten mogelijk gemaakt wordt 
tegen begin 2010 

X  

Bosdecreet Decreet: 13 juni 1990 Regelt het behoud, bescherming, aanleg en beheer van 
bossen in Vlaanderen  

X  

Bermbesluit Besluit Vlaamse Regering: 
27 juni 1984 

Doet aanbevelingen naar bermbeheer in functie van de 
bescherming van de biodiversiteit 

X  

Jachtdecreet Decreet: 24 juli 1991  Regelt het verstandig gebruik van wildsoorten ten 
behoeve van de jacht 

X  

Ramsargebieden Conventie: 2 februari 1971 De Conventie van Ramsar heeft tot doel ‘het behoud en 
het oordeelkundig gebruik van alle watergebieden door 
middel van plaatselijke, regionale en nationale acties 
en internationale samenwerking, als bijdrage tot het tot 
stand komen van een duurzame ontwikkeling in de 
gehele wereld’. 

X  

Besluit van de Vlaamse Regering 
met betrekking tot 
soortenbescherming en 
soortenbeheer van 15 mei 2009 

Besluit Vlaamse Regering: 
15 mei 2009 

Regelgeving die bescherming regelt van dieren en 
planten in Vlaanderen. Het besluit beoogt een meer 
systematische omzetting van de rechtstreekse 
soortenbescherming uit de Vogel- en Habitatrichtlijn in 
de Vlaamse regelgeving. Er wordt aangegeven welke 
soorten bescherming genieten, welke 
verbodsbepalingen gelden en welke actieve 
beschermingsmaatregelen genomen kunnen worden.  

J Bij de discipline flora en fauna zal worden nagegaan of er 
beschermde soorten in het studiegebied voorkomen 

Conventie van Bonn  Ondertekening conventie: 1 
oktober 1990 door België en 
op 3 mei 2002 door 
Vlaanderen bekrachtigd (in 
werking op 2 juni 2003) 

Internationale overeenkomst ter bescherming van 
migrerende diersoorten 

B De relevantie zal nagegaan worden in de discipline biodiversiteit 

Gemeentelijk 
natuurontwikkelingsplan (GNOP)  

 Heeft als doel om op gemeentelijk vlak het 
natuurbestand in kaart te brengen en het beleid te 
schetsen opdat natuur maximale ontwikkelingskansen 
krijgt.  

B De acties die hierin zijn opgenomen worden in de discipline 
biodiversiteit geverifieerd om te kijken of er zich conflicten met 
voorliggend plan kunnen voordoen 

Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 
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Decreet onroerend erfgoed 12 juli 2013, gewijzigd bij het 
decreet van 4 april 2014 (BS 
17/10/2013 en 15/04/2014) 

Het onroerenderfgoed decreet betreft één 
overkoepelende regelgeving voor monumenten, stads- 
en dorpsgezichten, landschappen en archeologie. Het 
decreet betreffende bescherming van monumenten, 
stads- en dorpsgezichten (03/03/76 en aanvullingen), 
decreet betreffende landschapszorg (16/04/96 en 
aanvullingen), Decreet houdende maatregelen tot 
behoud van erfgoedlandschappen (13/02/2004) en het 
decreet op het archeologisch patrimonium (30/06/1993 
en 28/02/2003) zitten vervat in één 
onroerenderfgoeddecreet en –besluit.  

Het decreet voorziet de vaststelling van inventarissen 
die de Vlaamse overheid kan inzetten om onroerend 
erfgoed te behouden. De vaststelling van een 
inventaris verbindt een aantal rechtsgevolgen aan 
erfgoedobjecten die waardevol, maar niet beschermd 
zijn. Het nieuwe decreet voorziet in de vaststelling van 
minstens vijf inventarissen: 

- Inventaris bouwkundig erfgoed 

- Landschapsatlas 

- Inventaris van archeologische zones 

- Inventaris van houtige beplantingen met 
erfgoedwaarde 

Inventaris van historische tuinen en parken 

J In de discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 
zullen de beschermde stads- en dorpsgezichten, landschapen, 
monumenten, ankerplaatsen en bouwkundige relicten gelegen 
in de omgeving van het projectgebied beschreven worden. 

Maatregelen dienen te worden genomen om het archeologisch 
bodemarchief te beschermen of te onderzoeken. Hierop zal 
verder ingegaan worden bij de discipline landschap, 
bouwkundig erfgoed en archeologie. 

 

 

Regionaal landschap  Een regionaal landschap is een duurzaam 
samenwerkingsverband ter bevordering van 
ondermeer streekeigen karakter, natuur en beheer van 
kleine landschapselementen (Art. 54 van het decreet 
op natuurbehoud). 

B Het westelijk deel van het projectgebied maakt onderdeel uit 
van het regionaal landschap ‘Dijleland’. 

Conventie van Malta Conventie: 16 januari 1992 Verdrag inzake de bescherming van het archeologisch 
erfgoed. 

 

B  Art. 5.3 van dit verdrag stelt dat milieueffectrapportages 
en de daaruit voortvloeiende beslissingen ten volle 
rekening houden met archeologische vindplaatsen en hun 
context. 

 Art. 5.4 legt op om zorg te dragen, wanneer bestanddelen 
van het archeologische erfgoed zijn gevonden gedurende 
bouwwerkzaamheden. 

 In artikel 6.2. wordt bepaald passende maatregelen te 
treffen om ervoor te zorgen dat bij grote particuliere of 
openbare ontwikkelingsprojecten de totale kosten van 
eventuele noodzakelijk daarmee verband houdende 



Bijlage 1: Juridische en beleidsmatige randvoorwaarden 

 

 

 

Pagina 262 van 319 

 

 

 

 

archeologische verrichtingen worden gedekt door gelden 
afkomstig uit de overheid- of privésector, al naargelang. 
Op de begroting voor deze projecten dient eveneens een 
post opgenomen te worden voor voorafgaande 
archeologische studies en onderzoeken, voor beknopte 
wetenschappelijke verslagen, alsmede voor de volledige 
publicatie en registratie van de bevindingen. 

 

Beheer open ruimte, 
ruilverkaveling, landinrichting en 
natuurinrichting 

27 juni 1984 Heeft als doel de open ruimte zodanig in te richten dat 
alle facetten die in het gebied aanwezig zijn zich 
volwaardig kunnen ontwikkelen. VLM werd opgericht 
om deze taak tot landinrichting uit te voeren. Bij een 
ruilverkaveling ligt de hoofdaandacht op de landbouw, 
bij een natuurinrichting op het behoud van de 
biodiversiteit, steeds rekening houdend met het 
multifunctioneel buitengebied. 

X  
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Bijlage 2: Resultaten van de geluidsmetingen en 

puntberekeningen 

 

Meetresultaten langeduursmetingen 

 

  MP1       MP4       meteo   

  LAeq LA95 LA50 LA5 LAeq LA95 LA50 LA5 WR v (m/s) 

18/04/2018 10:00 50 40 45 55       

18/04/2018 11:00 52 43 49 58 54 44 48 60 Z 1,2 

18/04/2018 12:00 58 43 48 57 51 43 46 56 Z 1,2 

18/04/2018 13:00 51 44 48 57 52 43 47 57 Z 1,1 

18/04/2018 14:00 51 43 48 56 51 43 47 56 Z 1,2 

18/04/2018 15:00 55 45 53 61 52 42 46 57 Z 1,1 

18/04/2018 16:00 56 47 53 61 53 41 45 59 Z 1,0 

18/04/2018 17:00 56 47 52 60 54 43 46 60 ZO 0,9 

18/04/2018 18:00 54 47 52 59 52 42 46 58 ZO 0,6 

18/04/2018 19:00 55 47 52 60 52 42 45 57 O 0,2 

18/04/2018 20:00 53 47 51 58 51 41 45 56 O 0,2 

18/04/2018 21:00 51 47 50 55 48 41 44 51 O 0,3 

18/04/2018 22:00 51 45 49 55 52 46 50 56 O 0,2 

18/04/2018 23:00 51 46 50 55 58 53 57 61 O 0,3 

19/04/2018 0:00 48 42 47 52 54 46 53 58 O 0,5 

19/04/2018 1:00 47 38 45 52 49 41 48 54 O 0,5 

19/04/2018 2:00 48 38 46 53 49 40 47 53 O 0,5 

19/04/2018 3:00 47 38 45 52 50 43 49 53 O 0,6 

19/04/2018 4:00 49 41 48 54 54 47 53 58 O 0,5 

19/04/2018 5:00 54 48 53 57 62 54 59 63 O 0,2 

19/04/2018 6:00 58 54 57 62 63 60 62 65 Z 0,9 

19/04/2018 7:00 56 52 55 59 63 61 63 65 Z 1,0 

19/04/2018 8:00 55 49 53 60 61 58 61 64 Z 1,2 

19/04/2018 9:00 52 45 49 57 58 55 57 60 Z 1,5 

19/04/2018 10:00 52 44 48 57 56 53 55 59 Z 2,2 

19/04/2018 11:00 52 42 47 57 55 51 54 58 Z 2,0 

19/04/2018 12:00 51 42 46 54 56 52 55 58 Z 1,7 

19/04/2018 13:00 48 41 45 54 55 50 54 58 Z 1,5 
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  MP1       MP4       meteo   

  LAeq LA95 LA50 LA5 LAeq LA95 LA50 LA5 WR v (m/s) 

19/04/2018 14:00 55 41 46 56 54 49 53 57 Z 1,9 

19/04/2018 15:00 50 42 47 55 56 52 55 59 Z 2,2 

19/04/2018 16:00 52 43 49 57 58 53 56 60 Z 1,7 

19/04/2018 17:00 55 42 49 59 57 54 56 61 Z 1,1 

19/04/2018 18:00 52 42 49 57 61 53 60 64 Z 0,6 

19/04/2018 19:00 50 41 47 55 58 52 56 64 Z 0,1 

19/04/2018 20:00 51 43 47 56 59 56 58 61 Z 0,3 

19/04/2018 21:00 50 43 47 54 58 55 58 60 Z 0,0 

19/04/2018 22:00 50 44 47 55 57 53 57 60 Z 0,0 

19/04/2018 23:00 48 43 46 53 55 51 54 57 Z 0,1 

20/04/2018 0:00 48 43 47 51 54 49 53 57 Z 0,4 

20/04/2018 1:00 46 40 44 51 54 45 52 58 ZO 0,8 

20/04/2018 2:00 45 39 44 49 55 46 54 59 Z 0,2 

20/04/2018 3:00 45 41 44 48 55 49 54 58 Z 0,7 

20/04/2018 4:00 48 42 47 51 59 52 58 62 Z 0,6 

20/04/2018 5:00 52 47 50 55 63 59 62 65 Z 0,6 

20/04/2018 6:00 56 51 54 61 67 64 66 69 Z 0,5 

20/04/2018 7:00 55 51 54 59 67 65 67 69 Z 0,8 

20/04/2018 8:00 55 50 53 59 65 62 65 68 Z 0,6 

20/04/2018 9:00 51 43 47 57 60 56 59 62 ZW 0,4 

20/04/2018 10:00 51 41 45 57 58 54 57 61 W 0,5 

20/04/2018 11:00 52 40 46 59 56 53 56 59 NW 0,7 

20/04/2018 12:00 54 40 47 61 57 54 56 59 NW 1,0 

20/04/2018 13:00 52 42 48 57 57 53 56 60 NW 1,6 

20/04/2018 14:00 52 44 47 57 57 53 56 60 NW 2,0 

20/04/2018 15:00 53 44 49 57 57 52 56 60 NW 2,2 

20/04/2018 16:00 51 43 49 56 58 54 57 61 NW 2,1 

20/04/2018 17:00 53 45 50 58 58 55 58 61 NW 1,8 

20/04/2018 18:00 54 49 52 58 57 53 56 60 N 1,7 

20/04/2018 19:00 54 49 52 57 56 53 55 59 NW 1,0 

20/04/2018 20:00 57 49 52 60 57 52 54 58 NW 1,0 

20/04/2018 21:00 52 47 51 56 54 51 53 57 NW 0,8 

20/04/2018 22:00 50 46 49 54 54 50 52 56 NW 0,7 

20/04/2018 23:00 49 43 46 52 55 51 54 58 NW 0,7 

21/04/2018 0:00 47 41 45 50 54 49 53 57 NW 0,9 

21/04/2018 1:00 45 39 43 48 52 46 51 55 NW 0,6 

21/04/2018 2:00 44 37 42 48 51 42 50 55 NW 0,5 

21/04/2018 3:00 44 38 42 47 49 43 48 52 NW 0,6 

21/04/2018 4:00 45 40 44 49 51 44 50 55 NW 1,0 
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  MP1       MP4       meteo   

  LAeq LA95 LA50 LA5 LAeq LA95 LA50 LA5 WR v (m/s) 

21/04/2018 5:00 47 42 47 50 57 48 52 58 NW 0,3 

21/04/2018 6:00 54 46 50 60 56 50 54 61 NW 0,4 

21/04/2018 7:00 51 44 48 56 57 51 54 60 NW 0,4 

21/04/2018 8:00 51 43 47 56 54 46 51 60 O 0,3 

21/04/2018 9:00 51 43 48 57 51 44 47 57 Z 0,3 

21/04/2018 10:00 52 42 48 58 51 45 48 56 NW 0,5 

21/04/2018 11:00 51 42 47 57 52 44 47 57 NW 0,6 

21/04/2018 12:00 51 42 47 57 51 42 45 55 NW 0,6 

21/04/2018 13:00 51 42 47 57 51 43 45 56 NW 0,7 

21/04/2018 14:00 62 44 57 68 51 41 45 56 NW 0,7 

21/04/2018 15:00 51 43 47 57 54 41 46 60 NW 0,8 

21/04/2018 16:00 53 43 47 58 55 42 49 59 NW 0,7 

21/04/2018 17:00 52 44 49 57 51 41 45 56 NW 0,5 

21/04/2018 18:00 54 45 49 57 51 42 46 57 N 0,3 

21/04/2018 19:00 54 44 49 58 50 41 45 55 O 0,2 

21/04/2018 20:00 53 46 49 57 48 40 44 50 NO 0,1 

21/04/2018 21:00 51 46 49 55 45 39 42 46 O 0,2 

21/04/2018 22:00 50 46 49 54 44 39 42 46 O 0,2 

21/04/2018 23:00 50 46 49 53 53 40 43 50 O 0,2 

22/04/2018 0:00 49 44 48 53 48 43 46 50 O 0,3 

22/04/2018 1:00 48 41 46 52 45 40 44 47 O 0,1 

22/04/2018 2:00 46 38 43 51 45 39 44 48 O 0,2 

22/04/2018 3:00 45 37 44 50 45 38 44 49 O 0,1 

22/04/2018 4:00 45 36 44 49 46 39 45 50 O 0,2 

22/04/2018 5:00 50 38 45 55 52 42 49 57 O 0,2 

22/04/2018 6:00 53 45 50 58 57 50 55 61 O 0,1 

22/04/2018 7:00 51 45 49 56 61 54 60 64 W 0,4 

22/04/2018 8:00 51 44 48 56 59 55 58 62 ZW 0,4 

22/04/2018 9:00 50 42 47 55 57 53 56 60 Z 0,9 

22/04/2018 10:00 52 41 47 57 58 54 57 61 ZW 1,4 

22/04/2018 11:00 52 43 49 58 59 53 57 63 Z 2,7 

22/04/2018 12:00 52 40 47 57 59 54 57 62 Z 2,6 

22/04/2018 13:00 52 39 45 57 58 54 57 61 ZW 1,1 

22/04/2018 14:00 52 40 45 57 59 56 58 61 W 0,7 

22/04/2018 15:00 58 41 46 63 60 57 59 62 W 0,7 

22/04/2018 16:00 54 43 47 55 61 58 60 63 NW 0,8 

22/04/2018 17:00 51 44 48 55 62 59 62 64 W 0,5 

22/04/2018 18:00 51 45 48 55 62 60 62 65 W 0,5 

22/04/2018 19:00 50 43 47 55 62 59 61 64 NW 0,1 



Bijlage 2: Resultaten van de geluidsmetingen en puntberekeningen 

 

 
Pagina 266 van 319 

  
 

  MP1       MP4       meteo   

  LAeq LA95 LA50 LA5 LAeq LA95 LA50 LA5 WR v (m/s) 

22/04/2018 20:00 50 43 46 56 61 58 60 63 NW 0,0 

22/04/2018 21:00 50 43 47 54 59 57 59 62 NW 0,5 

22/04/2018 22:00 49 45 48 53 59 56 59 62 NW 0,4 

22/04/2018 23:00 44 38 42 49 57 50 56 60 W 0,4 

23/04/2018 0:00 41 31 39 45 54 48 53 57 W 0,2 

23/04/2018 1:00 38 31 36 42 53 43 51 57 W 0,6 

23/04/2018 2:00 40 32 38 45 53 42 51 57 NW 0,4 

23/04/2018 3:00 42 34 40 46 53 47 52 57 NW 0,2 

23/04/2018 4:00 42 38 41 45 57 50 56 60 NW 0,8 

23/04/2018 5:00 50 41 46 56 61 57 60 63 NW 1,6 

23/04/2018 6:00 54 48 52 58 64 61 64 66 NW 1,6 

23/04/2018 7:00 53 47 51 58 63 60 62 65 NW 1,3 

23/04/2018 8:00 53 46 51 58 62 59 62 65 NW 1,0 

23/04/2018 9:00 50 43 47 55 60 57 60 62 NW 2,0 

23/04/2018 10:00 51 45 49 55 60 57 59 62 NW 2,6 

23/04/2018 11:00 51 45 48 57 60 57 59 62 NW 2,4 

23/04/2018 12:00 52 44 48 56 60 56 59 62 NW 1,7 

23/04/2018 13:00 50 42 46 55 73 56 59 61 NW 2,0 

23/04/2018 14:00 51 45 49 56 58 55 58 61 NW 2,7 

23/04/2018 15:00 53 44 48 57 60 56 59 62 NW 3,2 

23/04/2018 16:00 53 46 50 57 61 57 60 63 NW 3,2 

23/04/2018 17:00 53 47 51 58 60 58 60 63 NW 2,7 

23/04/2018 18:00 57 45 51 60 61 58 60 63 NW 1,9 

23/04/2018 19:00 52 43 48 57 60 57 59 62 NW 1,7 

23/04/2018 20:00 50 43 47 55 59 55 58 61 NW 1,5 

23/04/2018 21:00 50 43 47 54 58 54 57 61 NW 0,5 

23/04/2018 22:00 49 41 44 53 58 54 58 61 NW 0,4 

23/04/2018 23:00 45 39 43 49 57 52 56 59 NW 0,4 

24/04/2018 0:00 41 36 40 45 55 49 54 58 W 0,2 

24/04/2018 1:00 38 33 37 42 54 46 53 57 ZW 0,2 

24/04/2018 2:00 38 32 36 41 54 45 53 57 Z 0,4 

24/04/2018 3:00 38 33 36 40 54 46 53 58 ZW 0,2 

24/04/2018 4:00 42 37 40 46 57 52 56 60 ZW 0,2 

24/04/2018 5:00 50 40 44 57 62 57 61 64 W 0,2 

24/04/2018 6:00 53 46 50 58 66 63 65 67 W 0,4 

24/04/2018 7:00 52 45 49 56 64 62 64 66 NW 0,5 

24/04/2018 8:00 52 45 50 57 63 61 63 66 W 0,4 

24/04/2018 9:00 50 44 47 55 63 60 62 65 NW 0,4 

24/04/2018 10:00 49 43 46 55 62 59 61 64 NW 0,5 



Bijlage 2: Resultaten van de geluidsmetingen en puntberekeningen 
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  MP1       MP4       meteo   

  LAeq LA95 LA50 LA5 LAeq LA95 LA50 LA5 WR v (m/s) 

24/04/2018 11:00 50 42 46 55 61 59 61 63 NW 0,8 

24/04/2018 12:00 52 43 47 56 61 58 61 63 NW 0,9 

24/04/2018 13:00 50 44 47 55 62 58 61 64 NW 1,0 

24/04/2018 14:00 52 44 47 57 61 58 60 63 NW 0,9 

24/04/2018 15:00 50 43 47 56 62 59 61 64 NW 0,6 

24/04/2018 16:00 53 45 50 58 62 60 62 64 NW 0,6 

24/04/2018 17:00 53 44 50 58 63 60 62 65 NW 0,5 

24/04/2018 18:00 56 44 51 62 62 60 62 64 NW 0,2 

24/04/2018 19:00 49 41 46 54 61 58 60 63 W 0,1 

24/04/2018 20:00 50 40 45 55 60 56 59 62 ZW 0,5 

24/04/2018 21:00 48 38 42 54 58 54 57 60 Z 0,5 

24/04/2018 22:00 45 38 41 50 58 54 57 60 Z 0,9 

24/04/2018 23:00 42 33 37 46 56 51 55 59 ZW 1,3 

25/04/2018 0:00 40 31 35 45 53 46 52 57 ZW 0,4 

25/04/2018 1:00 42 33 38 46 53 45 52 57 NW 1,0 

25/04/2018 2:00 38 33 37 42 52 43 51 57 NW 1,0 

25/04/2018 3:00 43 38 43 47 53 48 53 57 NW 1,7 

25/04/2018 4:00 48 41 46 52 56 50 55 59 NW 1,8 

25/04/2018 5:00 52 45 50 57 61 56 60 63 NW 1,8 

25/04/2018 6:00 53 47 51 57 64 62 64 66 NW 2,1 

25/04/2018 7:00 54 48 52 58 64 61 63 66 NW 3,6 

25/04/2018 8:00 55 50 54 59 63 60 63 65 NW 3,3 

25/04/2018 9:00 53 47 50 57 62 59 61 64 NW 3,3 

25/04/2018 10:00 53 47 51 57 61 58 60 63 NW 3,7 

25/04/2018 11:00 51 48 52 58 60 57 60 63 NW 1,9 

25/04/2018 12:00 53 48 51 57 61 58 60 63 NW 2,9 

25/04/2018 13:00 52 45 50 57 61 58 60 63 NW 2,7 

25/04/2018 14:00 52 47 50 56 61 58 61 63 NW 3,4 

25/04/2018 15:00 54 47 51 59 61 59 61 63 NW 3,4 

25/04/2018 16:00 53 47 51 57 62 59 61 66 NW 3,3 

25/04/2018 17:00 54 48 52 58 62 59 61 64 NW 4,2 

25/04/2018 18:00 54 48 53 59 61 59 61 63 NW 3,6 

25/04/2018 19:00 53 47 51 57 60 58 60 63 NW 2,3 

25/04/2018 20:00 52 45 49 56 59 56 59 62 NW 1,5 

25/04/2018 21:00 51 44 49 55 58 55 58 61 NW 1,0 

25/04/2018 22:00 48 41 44 53 58 54 57 60 NW 0,4 

25/04/2018 23:00 47 40 43 52 58 53 57 60 NW 0,4 

26/04/2018 0:00 44 38 42 48 55 49 54 59 NW 0,4 

26/04/2018 1:00 42 37 41 45 54 48 53 58 NW 0,6 



Bijlage 2: Resultaten van de geluidsmetingen en puntberekeningen 
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  MP1       MP4       meteo   

  LAeq LA95 LA50 LA5 LAeq LA95 LA50 LA5 WR v (m/s) 

26/04/2018 2:00 43 38 41 46 54 48 53 58 NW 1,0 

26/04/2018 3:00 46 40 44 51 54 48 53 58 NW 1,3 

26/04/2018 4:00 47 41 45 50 56 51 56 60 NW 1,7 

26/04/2018 5:00 51 45 48 55 61 56 60 64 NW 1,8 

26/04/2018 6:00 54 50 53 58 64 62 64 66 NW 2,4 

26/04/2018 7:00 54 50 52 58 64 62 64 66 NW 2,5 

26/04/2018 8:00 55 50 53 59 63 60 63 65 NW 3,3 

26/04/2018 9:00 54 48 51 57 62 59 62 64 NW 2,7 

26/04/2018 10:00 52 47 50 56 61 58 61 63 NW 2,2 

26/04/2018 11:00 56 45 50 56 61 58 60 63 NW 1,8 

26/04/2018 12:00 51 44 49 56 61 58 60 63 NW 1,4 

26/04/2018 13:00 52 45 50 57 60 58 60 63 NW 1,4 

26/04/2018 14:00 56 45 52 61 61 58 60 63 NW 2,8 

26/04/2018 15:00 52 44 49 57 60 58 60 63 NW 2,3 

26/04/2018 16:00 54 47 51 59 62 59 61 64 NW 2,0 

26/04/2018 17:00 53 45 51 58 62 60 62 64 NW 2,0 

26/04/2018 18:00 52 45 50 57 61 59 61 63 NW 0,8 

26/04/2018 19:00 51 44 49 56 61 58 61 63 NW 1,5 

26/04/2018 20:00 51 44 47 55 59 56 59 62 W 0,4 

26/04/2018 21:00 49 43 46 53 59 56 59 62 NW 0,0 

26/04/2018 22:00 48 41 45 53 59 56 59 61 NW 0,0 

26/04/2018 23:00 47 40 42 52 58 54 57 61 NW 0,1 

27/04/2018 0:00 45 38 42 51 57 52 56 60 NW 0,0 

27/04/2018 1:00 43 34 39 48 55 49 55 59 ZW 0,5 

27/04/2018 2:00 41 34 39 45 56 50 55 60 Z 1,0 

27/04/2018 3:00 38 33 37 42 54 48 53 57 Z 0,7 

27/04/2018 4:00 41 35 40 45 57 52 57 60 Z 0,6 

27/04/2018 5:00 47 41 44 51 61 57 61 64 Z 0,8 

27/04/2018 6:00 54 46 51 59 64 61 63 66 ZO 0,4 

27/04/2018 7:00 53 47 51 58 63 60 62 65 Z 0,6 

27/04/2018 8:00 53 46 51 57 61 54 60 64 Z 1,0 

27/04/2018 9:00 51 43 48 56 58 52 56 60 Z 1,4 

27/04/2018 10:00 50 41 46 55 56 53 56 59 Z 2,0 

27/04/2018 11:00 50 41 46 55 57 53 56 60 Z 1,9 

27/04/2018 12:00 50 43 49 55 58 53 56 60 Z 1,7 

27/04/2018 13:00 52 42 50 56 56 51 55 60 Z 1,5 

27/04/2018 14:00 50 42 47 55 55 50 54 59 Z 1,6 

27/04/2018 15:00 49 42 46 55 58 51 56 61 Z 1,5 

27/04/2018 16:00 51 43 49 56 57 51 56 61 ZW 1,0 



Bijlage 2: Resultaten van de geluidsmetingen en puntberekeningen 

 

 
Pagina 269 van 319 

  
 

  MP1       MP4       meteo   

  LAeq LA95 LA50 LA5 LAeq LA95 LA50 LA5 WR v (m/s) 

27/04/2018 17:00 62 42 57 69 58 54 57 61 ZW 0,7 

27/04/2018 18:00 51 42 47 56 61 58 61 64 ZW 0,3 

27/04/2018 19:00 49 41 45 54 61 59 61 63 Z 0,3 

27/04/2018 20:00 53 40 45 56 61 58 61 64 Z 1,0 

27/04/2018 21:00 50 38 42 54 59 55 58 62 Z 1,4 

27/04/2018 22:00 46 36 40 52 58 54 57 60 W 1,3 

27/04/2018 23:00 45 37 43 50 57 54 57 60 NW 0,3 

28/04/2018 0:00 44 37 40 49 57 52 56 60 W 0,1 

28/04/2018 1:00 42 34 38 45 55 49 55 59 W 0,1 

28/04/2018 2:00 38 30 35 42 54 47 53 58 ZW 0,3 

28/04/2018 3:00 37 27 33 42 53 45 52 57 Z 0,7 

28/04/2018 4:00 38 31 35 40 54 48 53 57 ZW 1,0 

28/04/2018 5:00 43 32 37 47 56 50 55 60 Z 1,4 

28/04/2018 6:00 51 37 43 57 58 54 57 62 Z 1,3 

28/04/2018 7:00 49 38 43 53 59 55 58 62 ZW 1,8 

28/04/2018 8:00 49 40 45 54 60 57 60 62 ZW 1,6 

28/04/2018 9:00 49 41 46 54 61 58 60 63 ZW 1,2 

28/04/2018 10:00 51 42 47 57 61 59 61 63 W 0,9 

28/04/2018 11:00 52 42 47 57 61 58 61 63 ZW 0,8 

28/04/2018 12:00 51 42 46 55 61 58 60 63 ZW 1,7 

28/04/2018 13:00 51 42 46 55 60 57 60 62 W 0,7 

28/04/2018 14:00 56 41 46 57 60 57 60 63 W 0,4 

28/04/2018 15:00 53 41 46 56 61 58 60 63 W 0,8 

28/04/2018 16:00 51 42 46 55 60 57 60 63 NW 0,3 

28/04/2018 17:00 53 42 47 56 61 58 60 63 NW 0,1 

28/04/2018 18:00 54 43 48 59 61 58 60 63 NW 0,1 

28/04/2018 19:00 58 43 47 65 60 56 59 62 NW 0,0 

28/04/2018 20:00 48 41 44 54 58 54 57 60 NW 0,0 

28/04/2018 21:00 50 40 43 54 57 53 56 59 W 0,2 

28/04/2018 22:00 49 41 44 55 56 52 55 59 ZW 0,7 

28/04/2018 23:00 50 42 48 54 57 53 57 60 ZW 0,4 

29/04/2018 0:00 49 40 46 53 56 51 56 60 W 0,0 

29/04/2018 1:00 43 35 40 48 55 50 54 58 W 0,0 

29/04/2018 2:00 44 36 41 48 53 43 52 58 ZW 0,3 

29/04/2018 3:00 45 39 44 50 51 43 50 56 Z 0,2 

29/04/2018 4:00 44 36 42 49 51 39 48 56 Z 0,1 

29/04/2018 5:00 46 40 44 52 53 46 52 57 ZW 0,4 

29/04/2018 6:00 51 39 44 57 56 51 56 60 NW 0,5 

29/04/2018 7:00 48 42 47 52 53 48 52 56 NW 0,2 



Bijlage 2: Resultaten van de geluidsmetingen en puntberekeningen 

 

 
Pagina 270 van 319 

  
 

  MP1       MP4       meteo   

  LAeq LA95 LA50 LA5 LAeq LA95 LA50 LA5 WR v (m/s) 

29/04/2018 8:00 50 44 48 54 53 45 51 55 NW 0,3 

29/04/2018 9:00 51 45 49 55 50 43 46 52 NW 0,4 

29/04/2018 10:00 52 47 51 56 50 43 47 53 NW 0,6 

29/04/2018 11:00 53 48 51 57 50 43 46 54 NW 0,7 

29/04/2018 12:00 53 48 51 57 49 42 45 55 NW 0,7 

29/04/2018 13:00 53 48 51 57 51 42 45 56 NW 0,6 

29/04/2018 14:00 53 47 50 57 51 41 44 57 NW 0,6 

29/04/2018 15:00 52 46 49 56 51 42 46 56 NW 0,6 

29/04/2018 16:00 51 45 49 57 50 42 47 55 N 0,8 

29/04/2018 17:00 52 47 50 56 52 43 48 58 N 0,8 

29/04/2018 18:00 53 49 52 56 54 48 52 58 N 0,9 

29/04/2018 19:00 53 50 52 57 59 50 53 64 NW 2,1 

29/04/2018 20:00 62 53 58 67 58 53 56 62 NW 1,7 

29/04/2018 21:00 61 51 57 63 62 50 55 69 NW 0,7 

29/04/2018 22:00 50 44 48 54 48 39 45 52 N 0,4 

29/04/2018 23:00 54 44 54 58 55 50 54 57 ZW 0,7 

30/04/2018 0:00 57 52 57 60 57 52 57 59 NW 0,8 

30/04/2018 1:00 58 54 57 60 56 44 55 58 W 0,3 

30/04/2018 2:00 52 47 52 55 52 48 52 55 ZO 0,2 

30/04/2018 3:00 47 39 46 52 47 39 45 51 ZO 0,2 

30/04/2018 4:00 45 39 44 49 45 37 42 51 Z 1,2 

30/04/2018 5:00 49 42 46 53 56 51 56 59 Z 2,3 

30/04/2018 6:00 52 44 48 58 61 58 61 63 Z 2,2 

30/04/2018 7:00 51 43 48 56 61 59 61 63 Z 2,4 

30/04/2018 8:00 51 42 47 55 61 58 61 63 Z 2,7 

30/04/2018 9:00 49 43 46 55 61 58 60 63 Z 2,9 

30/04/2018 10:00 52 43 48 57 61 58 60 63 Z 3,2 

30/04/2018 11:00 52 44 48 56 61 58 60 63 ZW 3,2 

30/04/2018 12:00 53 45 50 58 60 57 60 63 ZW 3,0 

30/04/2018 13:00 55 46 52 60 61 58 61 63 ZW 3,2 

30/04/2018 14:00 55 48 53 60 61 58 61 63 ZW 2,7 

30/04/2018 15:00 54 46 52 59 61 59 61 63 ZW 3,7 

30/04/2018 16:00 55 47 53 59 62 60 62 64 ZW 2,5 

30/04/2018 17:00 54 48 52 59 62 60 62 64 ZW 3,0 

30/04/2018 18:00 55 48 53 59 62 60 62 64 ZW 2,2 

30/04/2018 19:00 53 46 50 58 61 58 60 63 W 0,8 

30/04/2018 20:00 51 44 48 56 60 57 59 62 W 0,7 

30/04/2018 21:00 47 40 44 52 59 56 58 61 W 0,9 

30/04/2018 22:00 49 44 48 53 58 54 57 61 NW 2,3 



Bijlage 2: Resultaten van de geluidsmetingen en puntberekeningen 
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  MP1       MP4       meteo   

  LAeq LA95 LA50 LA5 LAeq LA95 LA50 LA5 WR v (m/s) 

30/04/2018 23:00 51 46 50 54 57 54 57 60 NW 1,2 

1/05/2018 0:00 50 44 49 54 56 52 56 59 NW 1,7 

1/05/2018 1:00 49 44 48 53 56 51 55 60 NW 1,8 

1/05/2018 2:00 50 44 49 54 54 50 53 57 NW 1,4 

1/05/2018 3:00 49 42 47 53 54 48 53 58 NW 0,6 

1/05/2018 4:00 47 41 45 51 54 48 53 57 NW 0,6 

1/05/2018 5:00 51 43 47 57 56 51 55 59 NW 0,6 

1/05/2018 6:00 49 43 47 53 57 53 57 60 W 0,5 

1/05/2018 7:00 48 42 45 53 58 54 58 61 W 0,5 

1/05/2018 8:00 49 41 45 55 60 56 59 62 NW 0,7 

1/05/2018 9:00 50 43 47 55 60 57 59 62 NW 0,7 

1/05/2018 10:00 51 43 48 56 61 58 60 63 NW 1,2 

1/05/2018 11:00 55 46 50 58 61 58 60 63 NW 2,1 

1/05/2018 12:00 52 45 49 56 60 57 60 63 NW 2,7 

1/05/2018 13:00 52 45 48 56 59 56 59 62 NW 1,8 

1/05/2018 14:00 54 44 48 58 59 56 59 62 NW 1,0 

1/05/2018 15:00 54 44 48 57 59 57 59 62 NW 0,7 

1/05/2018 16:00 53 41 46 57 60 57 59 62 W 0,5 

1/05/2018 17:00 53 41 46 57 60 57 60 63 W 0,5 

1/05/2018 18:00 48 40 44 53 61 58 60 63 Z 0,6 

1/05/2018 19:00 49 40 45 55 60 57 59 62 Z 0,0 

1/05/2018 20:00 49 39 44 54 60 56 59 62 Z 0,5 

1/05/2018 21:00 50 37 42 55 58 55 57 60 Z 0,9 

1/05/2018 22:00 46 37 40 52 58 53 57 61 Z 0,9 

1/05/2018 23:00 45 34 38 50 56 51 55 59 Z 0,8 

2/05/2018 0:00 40 31 35 45 54 48 54 58 ZW 0,8 

2/05/2018 1:00 41 28 33 38 53 46 52 58 Z 0,7 

2/05/2018 2:00 38 30 35 42 52 43 50 55 Z 0,9 

2/05/2018 3:00 37 31 36 40 53 46 53 57 Z 1,2 

2/05/2018 4:00 40 34 39 43 56 50 55 59 Z 1,6 

2/05/2018 5:00 51 41 45 56 61 56 61 64 Z 1,3 

2/05/2018 6:00 51 43 47 57 65 62 64 66 Z 1,2 

2/05/2018 7:00 53 45 49 58 63 61 63 65 Z 1,2 

2/05/2018 8:00 54 44 51 58 61 58 60 63 ZW 1,3 

2/05/2018 9:00 50 41 46 56 60 58 60 63 ZW 1,5 

2/05/2018 10:00 53 41 47 58 60 56 59 62 Z 1,5 

2/05/2018 11:00     60 57 59 63 Z 1,2 

 

 



Bijlage 2: Resultaten van de geluidsmetingen en puntberekeningen 
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  MP2       MP3       meteo   

  LAeq LA95 LA50 LA5 LAeq LA95 LA50 LA5 WR v (m/s) 

2/05/2018 12:00 55 41 46 60       

2/05/2018 13:00 55 41 45 61 58 44 49 64 NW 4,9 

2/05/2018 14:00 54 42 47 61 57 44 48 64 NW 4,7 

2/05/2018 15:00 51 41 45 57 69 45 50 78 NW 4,4 

2/05/2018 16:00 56 41 44 62 63 46 53 68 NW 4,6 

2/05/2018 17:00 57 41 44 63 65 45 58 71 NW 4,5 

2/05/2018 18:00 50 40 44 54 56 43 48 63 NW 3,8 

2/05/2018 19:00 46 40 43 50 54 42 45 61 NW 3,3 

2/05/2018 20:00 44 37 41 49 54 41 44 60 NW 2,4 

2/05/2018 21:00 42 36 39 46 53 39 42 53 NW 3,5 

2/05/2018 22:00 43 38 42 46 50 40 43 50 NW 3,5 

2/05/2018 23:00 42 37 40 46 49 37 40 49 NW 2,9 

3/05/2018 0:00 38 34 37 41 42 34 37 42 NW 2,2 

3/05/2018 1:00 38 33 37 42 42 33 37 43 NW 1,6 

3/05/2018 2:00 42 36 41 46 42 35 40 45 NW 0,8 

3/05/2018 3:00 44 40 44 47 45 39 44 47 NW 0,5 

3/05/2018 4:00 47 43 46 50 48 43 46 50 NW 0,3 

3/05/2018 5:00 53 48 52 56 54 48 51 59 NW 0,1 

3/05/2018 6:00 60 53 55 64 59 53 56 64 NW 0,0 

3/05/2018 7:00 60 52 56 65 59 52 55 66 NW 0,2 

3/05/2018 8:00 58 49 52 63 59 50 53 65 O 0,5 

3/05/2018 9:00 57 49 52 62 56 50 53 62 O 1,0 

3/05/2018 10:00 55 48 52 59 57 49 53 63 ZO 1,5 

3/05/2018 11:00 55 45 50 61 57 47 51 63 ZO 1,2 

3/05/2018 12:00 51 45 48 55 57 47 50 62 O 1,2 

3/05/2018 13:00 53 45 48 57 55 48 51 61 ZO 1,3 

3/05/2018 14:00 57 45 49 64 61 45 52 64 O 1,3 

3/05/2018 15:00 58 45 51 64 57 47 53 63 ZO 1,3 

3/05/2018 16:00 59 47 50 65 57 50 53 64 ZO 0,9 

3/05/2018 17:00 60 50 52 62 60 52 55 66 ZO 1,7 

3/05/2018 18:00 56 49 52 61 59 53 55 65 ZO 2,4 

3/05/2018 19:00 53 49 51 56 59 51 55 63 O 1,1 

3/05/2018 20:00 52 47 50 56 56 49 51 60 O 0,6 

3/05/2018 21:00 50 47 49 53 58 48 51 60 NO 0,7 

3/05/2018 22:00 50 46 48 51 53 48 51 56 NO 0,5 

3/05/2018 23:00 48 44 47 51 52 46 50 54 NO 0,8 

4/05/2018 0:00 45 40 45 49 49 43 48 52 NO 0,5 

4/05/2018 1:00 45 39 45 49 49 41 47 52 N 0,1 

4/05/2018 2:00 47 41 46 50 50 43 49 54 N 0,0 



Bijlage 2: Resultaten van de geluidsmetingen en puntberekeningen 
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  MP2       MP3       meteo   

  LAeq LA95 LA50 LA5 LAeq LA95 LA50 LA5 WR v (m/s) 

4/05/2018 3:00 47 42 47 51 51 45 50 54 N 0,3 

4/05/2018 4:00 50 45 50 54 53 48 52 55 N 0,3 

4/05/2018 5:00 56 51 55 59 57 52 56 60 N 0,2 

4/05/2018 6:00 59 54 56 62 60 56 58 64 N 0,0 

4/05/2018 7:00 60 51 56 65 61 55 58 66 NO 0,1 

4/05/2018 8:00 58 47 50 62 58 51 53 64 O 0,6 

4/05/2018 9:00 55 45 48 57 58 48 51 64 ZO 0,8 

4/05/2018 10:00 53 45 48 55 55 48 51 62 ZO 1,2 

4/05/2018 11:00 52 47 50 55 58 51 53 63 ZO 1,9 

4/05/2018 12:00 52 47 49 54 60 51 54 65 Z 2,1 

4/05/2018 13:00 51 47 50 55 57 50 53 63 ZO 2,3 

4/05/2018 14:00 57 48 51 62 59 51 54 64 ZO 2,6 

4/05/2018 15:00 61 49 53 65 59 52 55 64 ZO 2,4 

4/05/2018 16:00 54 49 52 57 60 53 56 65 ZO 2,3 

4/05/2018 17:00 60 50 53 64 60 54 57 65 ZO 2,6 

4/05/2018 18:00 59 50 53 66 59 55 57 65 ZO 2,7 

4/05/2018 19:00 56 50 53 60 59 55 57 64 ZO 2,5 

4/05/2018 20:00 54 49 52 58 58 53 55 62 O 1,5 

4/05/2018 21:00 52 47 51 56 58 50 54 60 O 0,3 

4/05/2018 22:00 51 48 51 54 56 51 54 58 O 0,2 

4/05/2018 23:00 52 49 51 54 56 52 55 58 O 0,6 

5/05/2018 0:00 51 47 50 53 56 51 55 58 O 0,7 

5/05/2018 1:00 48 44 47 51 53 47 52 56 O 0,9 

5/05/2018 2:00 48 43 47 51 52 46 50 55 O 1,0 

5/05/2018 3:00 48 43 47 51 52 47 51 55 ZO 1,1 

5/05/2018 4:00 48 44 48 51 52 47 51 55 ZO 1,2 

5/05/2018 5:00 53 46 50 59 55 49 53 60 O 1,3 

5/05/2018 6:00 53 49 51 56 56 52 54 59 O 1,6 

5/05/2018 7:00 55 49 51 58 58 53 55 62 ZO 1,4 

5/05/2018 8:00 56 48 51 59 58 53 55 64 ZO 1,6 

5/05/2018 9:00 54 48 51 58 59 53 55 65 ZO 2,8 

5/05/2018 10:00 54 49 52 57 58 53 56 63 ZO 3,3 

5/05/2018 11:00 56 49 52 60 59 53 56 64 ZO 3,7 

5/05/2018 12:00 54 49 51 58 59 53 56 65 ZO 3,7 

5/05/2018 13:00 51 48 51 54 57 52 55 63 ZO 3,5 

5/05/2018 14:00 59 49 51 64 57 52 54 62 ZO 3,3 

5/05/2018 15:00 59 47 50 67 57 51 54 63 ZO 3,2 

5/05/2018 16:00 59 47 50 66 56 51 54 61 ZO 3,2 

5/05/2018 17:00 59 47 51 65 57 52 55 63 ZO 2,8 
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  MP2       MP3       meteo   

  LAeq LA95 LA50 LA5 LAeq LA95 LA50 LA5 WR v (m/s) 

5/05/2018 18:00 58 49 51 62 57 53 55 61 ZO 2,5 

5/05/2018 19:00 54 48 51 59 57 52 55 61 ZO 2,1 

5/05/2018 20:00 55 48 51 58 56 52 55 59 ZO 1,2 

5/05/2018 21:00 53 49 51 55 57 52 55 61 O 0,8 

5/05/2018 22:00 51 49 51 53 57 52 54 60 O 0,5 

5/05/2018 23:00 51 49 51 53 56 52 55 58 O 1,0 

6/05/2018 0:00 50 47 50 53 54 50 53 57 O 1,0 

6/05/2018 1:00 48 44 47 51 56 47 51 55 O 1,3 

6/05/2018 2:00 45 40 44 48 50 43 48 53 ZO 0,8 

6/05/2018 3:00 44 39 44 47 48 41 47 51 O 0,9 

6/05/2018 4:00 46 39 44 50 49 42 47 52 O 0,7 

6/05/2018 5:00 53 45 50 59 55 47 52 60 ZO 1,0 

6/05/2018 6:00 54 45 49 59 53 48 52 56 ZO 0,6 

6/05/2018 7:00 53 46 49 58 55 49 52 59 ZO 0,6 

6/05/2018 8:00 52 44 46 56 55 48 50 62 Z 1,3 

6/05/2018 9:00 53 43 45 56 56 47 49 63 Z 1,2 

6/05/2018 10:00 49 42 45 53 55 46 49 61 Z 1,4 

6/05/2018 11:00 52 42 45 55 56 47 51 63 Z 1,8 

6/05/2018 12:00 54 44 46 59 55 49 51 62 ZO 2,1 

6/05/2018 13:00 54 44 47 59 56 48 51 62 Z 2,1 

6/05/2018 14:00 55 43 46 59 55 48 51 60 ZO 2,1 

6/05/2018 15:00 56 44 47 61 56 49 51 61 ZO 2,5 

6/05/2018 16:00 59 46 49 66 56 50 53 61 ZO 2,5 

6/05/2018 17:00 56 48 51 60 57 52 54 62 ZO 2,7 

6/05/2018 18:00 56 48 51 60 58 52 54 64 ZO 3,0 

6/05/2018 19:00 57 48 51 60 57 52 55 62 Z 2,3 

6/05/2018 20:00 51 48 50 54 57 53 55 62 ZO 1,3 

6/05/2018 21:00 52 48 50 55 57 53 55 61 ZO 1,2 

6/05/2018 22:00 50 47 49 52 56 51 54 58 ZO 0,8 

6/05/2018 23:00 48 44 47 50 53 48 52 55 ZO 1,4 

7/05/2018 0:00 45 41 44 48 50 43 48 54 ZO 1,7 

7/05/2018 1:00 42 34 41 46 46 38 45 50 Z 1,1 

7/05/2018 2:00 42 35 41 46 47 35 45 52 Z 0,6 

7/05/2018 3:00 45 39 45 49 49 40 48 53 Z 0,3 

7/05/2018 4:00 49 44 48 52 53 45 51 56 Z 0,5 

7/05/2018 5:00 55 50 53 59 59 53 57 63 Z 0,5 

7/05/2018 6:00 57 52 55 60 60 57 59 63 Z 0,7 

7/05/2018 7:00 58 51 53 60 60 56 58 66 Z 1,2 

7/05/2018 8:00 57 46 49 61 59 52 55 66 Z 1,4 
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  MP2       MP3       meteo   

  LAeq LA95 LA50 LA5 LAeq LA95 LA50 LA5 WR v (m/s) 

7/05/2018 9:00 54 44 46 57 57 49 52 62 Z 1,2 

7/05/2018 10:00 49 42 45 51 56 47 51 62 ZW 1,4 

7/05/2018 11:00 48 41 44 51 57 47 50 62 ZW 1,2 

7/05/2018 12:00 48 42 44 51 56 48 50 62 Z 1,4 

7/05/2018 13:00 57 44 48 64 55 48 52 60 Z 1,9 

7/05/2018 14:00 58 44 48 64 55 48 52 61 Z 2,2 

7/05/2018 15:00 55 45 48 61 57 49 53 63 Z 2,3 

7/05/2018 16:00 57 45 49 63 62 51 54 66 Z 1,9 

7/05/2018 17:00 55 46 49 61 63 52 55 69 Z 1,8 

7/05/2018 18:00 60 46 49 66 68 51 54 75 ZO 1,6 

7/05/2018 19:00 63 45 50 70 65 52 59 70 ZO 1,6 

7/05/2018 20:00 55 47 50 60 58 51 55 62 O 1,4 

7/05/2018 21:00 50 46 49 53 57 50 53 60 O 0,5 

7/05/2018 22:00 50 47 49 52 57 50 53 59 O 0,2 

7/05/2018 23:00 49 44 48 52 52 46 51 55 O 0,5 

8/05/2018 0:00 46 41 45 50 51 42 48 54 O 0,4 

8/05/2018 1:00 46 38 45 50 48 38 46 52 O 0,0 

8/05/2018 2:00 45 38 44 49 47 37 46 51 O 0,0 

8/05/2018 3:00 48 43 47 52 49 42 48 53 O 0,2 

8/05/2018 4:00 50 45 49 53 53 47 51 56 O 0,2 

8/05/2018 5:00 60 50 53 65 57 52 56 60 O 0,1 

8/05/2018 6:00 57 53 56 60 60 55 57 63 O 0,0 

8/05/2018 7:00 59 51 54 63 60 55 57 66 ZO 0,5 

8/05/2018 8:00 54 45 48 58 58 50 53 64 Z 0,6 

8/05/2018 9:00 53 42 46 58 55 45 49 62 ZW 0,8 

8/05/2018 10:00 53 41 45 59 56 45 49 62 ZW 1,1 

8/05/2018 11:00 50 40 43 54 57 44 48 63 ZW 1,2 

8/05/2018 12:00 47 40 42 51 53 43 46 58 ZW 0,9 

8/05/2018 13:00 57 38 43 64 57 41 47 62 ZW 0,7 

8/05/2018 14:00 55 39 43 60 56 41 46 63 W 1,1 

8/05/2018 15:00 55 41 45 59 55 41 47 61 NW 0,9 

8/05/2018 16:00 55 41 44 59 55 46 49 63 ZO 0,7 

8/05/2018 17:00 58 42 46 65 57 44 49 64 W 0,6 

8/05/2018 18:00 57 42 46 63 56 44 50 63 NW 0,6 

8/05/2018 19:00 53 45 48 53 57 49 53 61 O 1,2 

8/05/2018 20:00 53 46 48 55 56 49 52 62 ZO 0,9 

8/05/2018 21:00 51 45 48 53 54 49 52 57 Z 0,3 

8/05/2018 22:00 50 46 48 53 55 49 52 58 Z 0,1 

8/05/2018 23:00 48 44 47 51 52 46 51 55 ZW 0,0 
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  MP2       MP3       meteo   

  LAeq LA95 LA50 LA5 LAeq LA95 LA50 LA5 WR v (m/s) 

9/05/2018 0:00 47 41 45 50 50 42 47 52 N 0,3 

9/05/2018 1:00 44 38 43 47 47 41 45 50 N 0,3 

9/05/2018 2:00 43 38 42 47 45 38 43 49 NW 0,4 

9/05/2018 3:00 45 40 45 49 46 40 45 50 NW 0,2 

9/05/2018 4:00 48 43 47 50 50 44 48 53 NW 0,7 

9/05/2018 5:00 54 48 51 59 54 48 52 58 NW 0,7 

9/05/2018 6:00 57 51 53 60 58 51 53 63 NW 0,4 

9/05/2018 7:00 57 46 50 61 57 46 50 65 NW 0,8 

9/05/2018 8:00 54 44 51 59 55 41 46 63 NW 1,3 

9/05/2018 9:00 50 39 42 53 54 41 45 62 NW 1,1 

9/05/2018 10:00 48 39 43 52 55 40 45 61 NW 0,8 

9/05/2018 11:00 50 43 46 53 57 44 48 64 NW 0,7 

9/05/2018 12:00 52 45 48 53 56 45 49 63 NW 0,8 

9/05/2018 13:00 53 45 48 56 56 46 50 63 NW 1,1 

9/05/2018 14:00 55 45 47 60 56 46 50 62 NW 1,1 

9/05/2018 15:00 53 46 48 55 57 47 50 64 NW 0,9 

9/05/2018 16:00 55 47 50 57 58 48 52 65 NW 1,1 

9/05/2018 17:00 57 48 50 61 59 51 53 64 W 1,2 

9/05/2018 18:00 53 47 50 56 58 51 53 64 NW 1,1 

9/05/2018 19:00 55 46 49 59 57 50 52 62 W 0,7 

9/05/2018 20:00 52 45 48 56 55 49 51 59 W 0,6 

9/05/2018 21:00 47 44 46 49 55 47 51 58 W 0,5 

9/05/2018 22:00 45 42 45 48 56 46 49 54 NW 0,5 

9/05/2018 23:00 42 37 42 46 51 44 47 53 N 0,4 

10/05/2018 0:00 42 38 42 46 48 36 43 49 N 0,2 

10/05/2018 1:00 40 35 39 44 45 38 42 48 NW 1,0 

10/05/2018 2:00 41 35 40 45 43 33 40 45 NW 1,1 

10/05/2018 3:00 43 35 40 49 43 35 40 46 NW 1,0 

10/05/2018 4:00 51 40 45 57 45 34 38 45 NW 1,6 

10/05/2018 5:00 54 40 45 60 55 39 46 62 NW 1,7 

10/05/2018 6:00 59 39 45 66 50 39 44 54 NW 1,8 

10/05/2018 7:00 53 40 45 56 51 38 41 53 NW 2,4 

10/05/2018 8:00 53 43 47 56 53 40 44 57 NW 2,5 

10/05/2018 9:00 55 43 46 59 55 43 47 63 NW 2,9 

10/05/2018 10:00 55 42 45 59 54 44 47 60 NW 1,9 

10/05/2018 11:00 52 43 48 54 54 42 46 61 NW 2,0 

10/05/2018 12:00 55 45 48 58 53 42 49 57 NW 1,9 

10/05/2018 13:00 53 44 47 56 54 47 50 60 W 0,8 

10/05/2018 14:00 53 44 47 57 54 45 49 58 NW 1,0 
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  MP2       MP3       meteo   

  LAeq LA95 LA50 LA5 LAeq LA95 LA50 LA5 WR v (m/s) 

10/05/2018 15:00 55 42 48 60 53 45 49 57 NW 0,9 

10/05/2018 16:00 50 43 48 53 54 42 48 61 NW 1,0 

10/05/2018 17:00 50 46 48 53 55 43 51 60 NW 1,0 

10/05/2018 18:00 54 46 49 56 55 49 51 59 NW 0,8 

10/05/2018 19:00 48 45 47 51 56 48 51 61 W 1,1 

10/05/2018 20:00 51 43 46 53 54 48 51 58 W 1,0 

10/05/2018 21:00 46 41 44 48 53 45 48 56 NW 0,2 

10/05/2018 22:00 44 41 44 47 50 41 44 52 NW 0,1 

10/05/2018 23:00 44 40 44 47 50 41 44 49 NW 0,0 

11/05/2018 0:00 42 35 41 46 48 40 44 50 NW 0,0 

11/05/2018 1:00 44 37 44 48 45 36 43 48 NW 0,0 

11/05/2018 2:00 47 37 45 51 46 37 45 50 NW 0,0 

11/05/2018 3:00 47 42 46 50 49 41 48 53 NW 0,0 

11/05/2018 4:00 54 49 52 60 51 45 50 54 NW 0,0 

11/05/2018 5:00 58 50 53 64 56 51 54 60 NW 0,0 

11/05/2018 6:00 56 48 52 60 58 53 56 60 NW 0,1 

11/05/2018 7:00 49 45 48 53 57 52 55 61 W 0,8 

11/05/2018 8:00 52 45 47 55 58 50 53 63 Z 2,0 

11/05/2018 9:00 53 44 47 55 58 50 53 64 Z 2,3 

11/05/2018 10:00 50 43 46 53 57 49 53 62 Z 2,0 

11/05/2018 11:00 56 41 44 63 56 48 51 62 ZW 1,9 

11/05/2018 12:00 59 40 44 68 55 45 49 62 ZW 1,7 

11/05/2018 13:00 63 40 45 67 57 45 49 64 ZW 1,7 

11/05/2018 14:00 63 43 46 69 57 43 49 63 ZW 1,6 

11/05/2018 15:00 64 42 47 68 57 46 50 63 ZW 2,2 

11/05/2018 16:00 53 42 45 60 59 47 52 65 Z 1,7 

11/05/2018 17:00 60 43 47 67 56 48 51 63 ZW 1,6 

11/05/2018 18:00 60 43 45 63 57 48 51 64 ZW 1,5 

11/05/2018 19:00 57 42 45 56 57 48 50 61 Z 1,2 

11/05/2018 20:00 54 44 47 57 55 48 51 60 ZO 0,9 

11/05/2018 21:00 45 41 44 48 54 48 51 57 ZO 0,3 

11/05/2018 22:00 45 41 44 49 55 46 50 60 Z 0,2 

11/05/2018 23:00 48 43 47 51 53 44 48 54 Z 0,1 

12/05/2018 0:00 47 41 46 51 52 45 50 55 Z 0,0 

12/05/2018 1:00 44 38 43 47 50 44 49 54 ZW 0,1 

12/05/2018 2:00 44 37 43 49 50 40 47 53 W 0,1 

12/05/2018 3:00 46 36 43 51 49 40 47 53 W 0,1 

12/05/2018 4:00 54 44 50 59 53 41 47 57 W 0,0 

12/05/2018 5:00 53 44 48 58 57 47 51 63 W 0,2 
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  MP2       MP3       meteo   

  LAeq LA95 LA50 LA5 LAeq LA95 LA50 LA5 WR v (m/s) 

12/05/2018 6:00 52 43 47 58 52 47 50 56 ZW 1,1 

12/05/2018 7:00 50 43 46 56 53 47 50 56 ZW 0,7 

12/05/2018 8:00 50 43 46 54 54 47 50 59 ZW 0,9 

12/05/2018 9:00 50 41 44 52 56 48 51 63 ZW 1,6 

12/05/2018 10:00 50 40 43 51 56 46 49 63 ZW 1,6 

12/05/2018 11:00 52 41 44 52 56 45 48 63 ZW 1,9 

12/05/2018 12:00 49 40 43 51 55 45 49 61 ZW 1,8 

12/05/2018 13:00 55 41 45 54 54 44 48 61 ZW 1,9 

12/05/2018 14:00 55 42 45 56 55 46 50 62 ZW 2,6 

12/05/2018 15:00 58 43 46 65 56 46 50 61 Z 2,6 

12/05/2018 16:00 58 44 47 64 56 48 51 63 Z 2,5 

12/05/2018 17:00 54 45 48 56 56 48 51 62 Z 2,5 

12/05/2018 18:00 52 47 50 56 55 50 52 60 Z 1,7 

12/05/2018 19:00 50 46 48 54 56 51 53 59 Z 2,9 

12/05/2018 20:00 50 43 46 53 55 50 53 59 ZO 2,0 

12/05/2018 21:00 46 42 45 50 54 48 51 58 Z 1,2 

12/05/2018 22:00 45 42 45 48 52 42 49 57 ZW 1,4 

12/05/2018 23:00 45 42 45 48 50 42 45 52 NW 0,8 

13/05/2018 0:00 45 41 45 49 47 41 44 48 NW 0,5 

13/05/2018 1:00 43 38 43 47 46 39 44 48 NW 0,6 

13/05/2018 2:00 41 34 39 44 43 35 40 45 NW 0,8 

13/05/2018 3:00 43 35 40 49 46 30 33 41 NW 1,9 

13/05/2018 4:00 55 38 45 59 44 29 34 46 NW 1,3 

13/05/2018 5:00 53 39 45 58 53 33 45 59 NW 2,0 

13/05/2018 6:00 53 41 45 57 49 38 43 54 NW 2,2 

13/05/2018 7:00 54 41 46 57 52 41 44 57 NW 1,4 

13/05/2018 8:00 52 41 45 55 54 42 45 60 NW 1,7 

13/05/2018 9:00 54 44 47 55 54 42 46 60 NW 1,9 

13/05/2018 10:00 52 47 51 56 54 45 48 60 NW 1,2 

13/05/2018 11:00 54 47 50 57 56 46 49 64 NW 1,4 

13/05/2018 12:00 54 47 50 57 56 48 51 63 NW 1,0 

13/05/2018 13:00 61 47 50 67 56 50 52 63 NW 0,9 

13/05/2018 14:00 59 47 50 59 55 49 51 61 NW 1,1 

13/05/2018 15:00 58 48 51 61 55 49 51 60 NW 0,9 

13/05/2018 16:00 53 49 51 56 56 50 52 60 NW 1,1 

13/05/2018 17:00 54 50 52 57 57 51 54 63 NW 0,8 

13/05/2018 18:00 54 48 51 56 57 53 55 61 NW 1,0 

13/05/2018 19:00 52 47 50 54 56 51 54 61 W 0,9 

13/05/2018 20:00 50 46 49 52 56 51 53 60 NW 0,8 
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  MP2       MP3       meteo   

  LAeq LA95 LA50 LA5 LAeq LA95 LA50 LA5 WR v (m/s) 

13/05/2018 21:00 48 44 47 50 55 49 52 58 NW 0,7 

13/05/2018 22:00 46 42 45 48 52 47 50 54 NW 0,7 

13/05/2018 23:00 44 40 44 48 50 45 48 52 NW 0,9 

14/05/2018 0:00 42 38 42 46 47 40 46 50 N 1,0 

14/05/2018 1:00 43 37 42 46 44 36 43 48 NO 0,9 

14/05/2018 2:00 43 38 43 47 45 36 43 48 W 0,7 

14/05/2018 3:00 46 42 46 50 46 37 44 49 NW 0,7 

14/05/2018 4:00 58 47 52 62 49 42 47 52 NW 0,4 

14/05/2018 5:00 55 52 54 59 55 49 54 58 NO 1,0 

14/05/2018 6:00 59 52 54 65 58 54 56 63 O 1,2 

14/05/2018 7:00 56 50 53 61 59 53 55 65 O 1,1 

14/05/2018 8:00 55 50 52 58 59 52 54 65 NO 1,0 

14/05/2018 9:00 58 50 53 65 57 52 54 62 O 0,8 

14/05/2018 10:00 59 50 53 65 59 52 55 64 O 1,1 

14/05/2018 11:00 56 47 50 60 56 51 53 62 O 0,7 

14/05/2018 12:00 60 49 55 64 57 49 52 63 O 0,8 

14/05/2018 13:00 57 47 50 63 59 50 52 64 O 1,0 

14/05/2018 14:00 60 48 51 66 57 49 52 63 O 1,1 

14/05/2018 15:00 64 48 54 68 63 48 52 65 ZO 1,1 

14/05/2018 16:00 61 47 51 66 57 49 52 64 O 0,9 

14/05/2018 17:00 58 47 49 61 59 49 52 66 NW 1,2 

14/05/2018 18:00 54 46 49 60 62 49 55 69 NW 1,5 

14/05/2018 19:00 51 46 49 54 62 48 52 68 NW 1,8 

14/05/2018 20:00 49 46 48 51 55 47 51 59 NW 1,6 

14/05/2018 21:00 47 43 47 50 53 46 49 56 NW 1,5 

14/05/2018 22:00 53 41 45 52 56 45 48 55 NW 1,5 

14/05/2018 23:00 46 38 43 52 53 42 46 51 NW 1,2 

15/05/2018 0:00 41 35 40 44 46 38 44 48 NW 1,1 

15/05/2018 1:00 41 36 40 44 43 35 39 45 NW 1,1 

15/05/2018 2:00 42 37 41 45 42 36 40 45 NW 1,1 

15/05/2018 3:00 44 40 43 48 44 37 41 45 NW 1,1 

15/05/2018 4:00 54 45 50 60 54 40 43 47 NW 1,1 

15/05/2018 5:00 55 48 51 59 52 44 49 56 NW 1,0 

15/05/2018 6:00 60 48 54 66 56 48 50 61 NW 0,7 

15/05/2018 7:00 58 48 55 63 59 47 50 65 NW 0,4 

15/05/2018 8:00 58 46 51 64 58 48 51 65 NW 0,1 

15/05/2018 9:00 58 48 54 64 57 48 52 63 ZO 0,8 

15/05/2018 10:00 56 46 49 62 55 45 48 61 ZO 0,5 

15/05/2018 11:00 52 46 49 55 57 46 49 62 ZO 0,9 
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  MP2       MP3       meteo   

  LAeq LA95 LA50 LA5 LAeq LA95 LA50 LA5 WR v (m/s) 

15/05/2018 12:00 55 47 51 57 56 49 52 61 ZO 1,7 

15/05/2018 13:00 55 49 53 59 56 50 53 60 ZO 2,5 

15/05/2018 14:00 55 48 52 60 56 50 53 60 ZO 2,8 

15/05/2018 15:00 57 48 51 62 62 52 55 65 ZO 2,6 

15/05/2018 16:00 55 47 51 60 58 52 55 64 ZO 2,0 

15/05/2018 17:00 56 49 52 61 59 52 55 65 ZO 1,9 

15/05/2018 18:00 55 47 51 58 58 52 55 63 ZO 2,0 

15/05/2018 19:00 55 47 50 58 56 51 53 61 O 1,5 

15/05/2018 20:00 51 45 48 54 56 50 53 60 O 0,6 

15/05/2018 21:00 48 45 47 51 55 50 52 60 O 0,0 

15/05/2018 22:00 49 43 47 52 54 48 51 55 NO 0,6 

15/05/2018 23:00 45 39 44 49 53 47 50 56 N 0,3 

16/05/2018 0:00 44 38 43 47 49 40 47 52 NO 0,8 

16/05/2018 1:00 44 38 43 47 46 40 45 49 N 0,1 

16/05/2018 2:00 45 39 44 49 47 38 45 50 N 0,4 

16/05/2018 3:00 48 43 47 52 47 40 46 51 W 0,4 

16/05/2018 4:00 55 49 52 58 51 44 49 55 W 0,4 

16/05/2018 5:00 57 51 53 60 57 50 53 60 W 0,4 

16/05/2018 6:00 60 50 53 67 57 52 54 61 NW 0,2 

16/05/2018 7:00 57 49 51 60 58 51 54 65 NW 0,5 

16/05/2018 8:00 53 47 50 56 58 51 53 65 O 0,8 

16/05/2018 9:00 53 48 51 56 57 49 52 61 O 1,0 

16/05/2018 10:00 57 50 53 62 57 50 53 62 ZO 1,8 

16/05/2018 11:00 56 50 53 59 58 52 55 63 ZO 2,6 

16/05/2018 12:00     58 51 55 64 ZO 1,8 



 

 

Pagina 281 van 319 

  
 

Berekeningsresultaten van het basisscenario 

De ligging van de punten 1 t.e.m. 36 wordt beschreven in tabel 11-5, de ligging van W1 t.e.m. W4 staat 
beschreven in tabel 16-2. 
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1 34 30 27 16 15 14 12 11 10 13 12 1 1 1 0 0 37 

2 33 31 29 17 16 15 13 12 11 14 13 2 2 1 1 0 36 

3 32 32 30 18 17 16 14 13 12 15 14 2 2 2 1 1 36 

4 44 37 32 17 16 15 13 12 11 14 13 2 1 1 1 0 45 

5 32 32 31 19 17 16 14 13 12 16 14 3 2 2 1 1 37 

6 42 40 35 19 17 16 14 13 12 15 14 2 2 1 1 1 45 

7 34 35 34 20 18 17 15 14 13 16 15 3 2 2 2 1 40 

8 43 40 34 19 17 16 14 13 12 15 13 2 2 1 1 0 45 

9 35 37 37 20 19 18 15 14 13 17 15 3 3 2 2 1 41 

10 36 38 38 21 19 18 16 14 13 17 16 3 3 2 2 1 42 

11 32 36 40 23 21 20 17 16 15 19 17 4 3 3 2 2 42 

12 33 36 37 21 20 18 16 15 13 16 15 3 2 2 1 1 40 

13 32 37 46 23 21 20 17 16 15 18 17 3 3 2 2 1 47 

14 26 28 31 27 25 23 20 18 17 22 20 4 4 3 3 3 36 

15 23 25 27 35 31 28 23 21 19 24 22 5 5 4 4 3 39 

16 19 20 21 30 30 29 26 25 23 31 28 7 6 6 5 5 38 

17 19 21 23 37 36 33 28 25 23 31 28 7 6 5 5 4 41 

18 19 21 23 38 35 32 27 25 23 30 27 7 6 6 5 5 42 

19 18 20 21 34 34 33 29 26 24 34 30 7 6 6 5 5 41 

20 18 19 21 36 37 36 30 27 25 35 31 7 6 6 5 5 43 

21 17 18 20 36 39 39 32 29 26 37 32 7 7 6 5 5 45 

22 14 15 17 30 33 39 46 38 32 36 35 8 8 7 6 6 48 

23 15 16 18 29 30 29 26 25 23 24 23 6 6 5 5 4 36 

24 13 14 15 24 26 29 34 36 36 36 43 10 9 8 8 7 46 

25 12 13 14 23 25 27 33 35 36 33 38 11 10 10 9 8 43 

26 13 14 16 27 29 31 33 32 29 28 28 8 7 7 6 6 39 

27 13 13 15 24 27 29 34 36 35 28 29 9 9 8 7 7 41 

28 12 12 14 23 25 27 34 39 42 29 31 10 9 9 8 7 45 

29 11 12 13 21 23 25 30 34 39 28 32 11 11 10 9 8 42 

30 12 13 14 22 24 26 31 34 35 26 28 10 10 9 8 7 40 

31 10 11 12 19 21 23 28 31 36 25 28 12 11 10 10 9 39 

32 2 2 3 6 7 7 9 9 10 8 9 41 38 34 30 27 43 

33 3 3 4 7 8 9 10 11 12 10 11 37 32 29 26 24 39 

34 2 2 3 6 6 7 8 9 10 8 9 41 41 37 33 29 45 
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35 2 3 3 6 7 8 9 10 11 9 9 36 36 34 31 29 41 

36 1 2 2 5 6 7 8 9 9 7 8 38 41 39 35 31 45 

W1                   0 1 1 4 4 5 6 6 7 6 6 25 28 30 33 35 39 

W2                   -1 0 0 3 3 3 4 5 6 4 5 21 23 25 27 30 33 

W3                   0 0 0 3 3 4 5 5 6 5 5 23 25 28 31 35 37 

W4                   -1 -1 0 2 3 3 4 5 5 4 4 20 22 23 26 28 32 

 

Opmerking: negatieve dB-waarden betekenen dat de berekende waarde lager is dan de 
referentiegehoordrempel. 
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Berekeningsresultaten van het basisscenario met milderende maatregelen 

De ligging van de punten 1 t.e.m. 36 wordt beschreven in tabel 11-5, de ligging van W1 t.e.m. W4 staat 
beschreven in tabel 16-2. 
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1 33 27 23 14 11 10 6 8 7 9 7 1 1 1 0 0 34 

2 32 28 25 15 12 11 7 9 8 10 8 2 2 1 1 0 34 

3 31 28 26 16 13 12 8 10 9 11 9 2 2 2 1 1 33 

4 42 33 28 15 12 11 7 9 8 10 8 2 1 1 1 0 43 

5 30 28 27 16 14 12 8 10 9 12 9 3 2 2 1 1 33 

6 40 36 31 16 14 12 8 10 9 11 9 2 2 1 1 1 42 

7 32 32 30 17 15 13 9 11 10 12 10 3 2 2 2 1 36 

8 41 36 30 16 13 12 8 10 9 11 8 2 2 1 1 0 43 

9 33 33 33 18 15 14 9 11 10 13 10 3 3 2 2 1 38 

10 34 35 34 18 15 14 9 12 10 13 11 3 3 2 2 1 39 

11 30 32 36 21 18 16 11 13 12 15 12 4 3 3 2 2 38 

12 31 32 33 19 16 14 10 12 11 12 10 3 2 2 1 1 37 

13 30 34 42 21 18 16 11 13 12 14 12 3 3 2 2 1 43 

14 24 25 27 25 21 19 14 15 14 18 15 4 4 3 3 3 28 

15 21 21 23 33 27 24 17 18 16 20 17 5 5 4 4 3 36 

16 17 16 17 28 26 25 20 22 20 27 23 7 6 6 5 5 34 

17 18 17 19 35 32 29 21 22 20 27 23 7 6 5 5 4 38 

18 17 17 19 36 32 28 21 22 20 26 22 7 6 6 5 5 38 

19 17 16 17 32 31 29 23 24 21 30 25 7 6 6 5 5 37 

20 16 16 17 33 33 32 24 25 22 31 26 7 6 6 5 5 39 

21 15 15 16 33 35 35 26 26 23 33 27 7 7 6 5 5 41 

22 13 12 13 27 30 35 40 35 30 32 30 8 8 7 6 6 43 

23 14 13 14 26 26 25 20 22 20 20 18 6 6 5 5 4 32 

24 11 10 11 22 22 25 28 33 33 32 38 10 9 8 8 7 41 

25 11 10 10 20 21 23 26 32 34 29 33 11 10 10 9 8 39 

26 12 11 12 24 25 27 27 29 26 24 23 8 7 7 6 6 35 

27 11 10 11 22 23 25 28 33 32 24 24 9 9 8 7 7 37 

28 10 9 10 20 21 23 28 36 40 25 26 10 9 9 8 7 42 

29 9 8 9 19 19 21 24 31 36 25 27 11 11 10 9 8 38 

30 10 9 10 20 21 22 25 31 32 22 23 10 10 9 8 7 36 

31 8 7 8 17 17 19 22 28 33 21 23 12 11 10 10 9 35 

32 0 -1 -1 4 3 3 3 7 7 4 4 41 38 34 30 27 43 

33 1 0 0 5 4 5 4 8 9 6 6 37 32 29 26 24 39 

34 0 -2 -2 3 3 3 2 6 7 4 4 41 41 37 33 29 45 
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35 0 -1 -1 4 3 4 3 7 8 5 4 36 36 34 31 29 41 

36 0 -2 -2 3 2 2 2 6 6 4 3 38 41 39 35 31 45 

W1                   -1 -3 -3 2 1 1 0 4 4 2 1 25 28 30 33 35 39 

W2                   -2 -4 -4 0 -1 -1 -2 2 3 0 0 21 23 25 27 30 33 

W3                   -2 -4 -4 1 0 0 -1 3 3 1 0 23 25 28 31 35 37 

W4                   -3 -4 -4 0 -1 -1 -2 2 2 0 -1 20 22 23 26 28 32 

 

Opmerking: negatieve dB-waarden betekenen dat de berekende waarde lager is dan de 

referentiegehoordrempel.  
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Bijlage 3: Jaartotalen trektelposten in de 

omgeving van het projectgebied 

Bezinkingsputten Tienen75 (208 soorten): 

 

Soort 
Overvliege

nd 2012 
Pleisteren

d 2012 
Overvliege

nd 2013 
Pleisteren

d 2013 
Overvliege

nd 2014 
Pleisteren

d 2014 
Overvliege

nd 2015 
Pleisteren

d 2015 

zangvogel spec.   100 0     

Roodkeelduiker     1 0   

Geoorde Fuut       0 1 

Aalscholver 3666 0 3428 0 4245 0 1732 0 

Woudaapje       0 1 

Roerdomp   0 1 0 1   

Kwak     1 0   

Kleine  

Zilverreiger 
    2 0 2 0 

Grote  

Zilverreiger 
61 0 90 0 82 2 67 1 

Blauwe Reiger 92 0 141 0 138 0 157 0 

Purperreiger 1 0   1 0 1 0 

Zwarte Ooievaar 2 0 11 0 7 0 1 0 

Ooievaar 18 0 27 0 306 0 58 0 

Lepelaar       2 0 

Zwarte Zwaan   1 0     

Knobbelzwaan 13 0 5 0 4 0   

zwaan spec 9 0   3 0   

Kleine Zwaan 1 0 8 0     

Toendrarietgans 8 0 2 0 169 0   

Kolgans 32 0 69 0 373 0 108 0 

Grauwe Gans 371 108 888 0 188 0 41 0 

gans spec.       2 0 

anser gans spec. 21 0 20 0 92 0 25 0 

Brandgans 18 0 6 0 2 0 1 0 

Nijlgans 28 1       

eend spec. 2 0   4 0 13 0 

Bergeend 5 0 4 19 4 0 12 185 

Smient 2 0 14 31     

Krakeend 18 0 7 0 1 0   

Wintertaling 14 0 2 0   12 0 

Wilde Eend 6 1 12 0     

Pijlstaart 23 15 31 6 63 0 38 12 

Zomertaling 0 2       

Slobeend 20 0 21 0 101 0 72 62 

Tafeleend 5 0 9 104 3 0 7 0 

Witoogeend   0 1 0 1   

Nonnetje 0 1       

                                                                 
75 Gegevens t.e.m. 14/10/2015. 
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Soort 
Overvliege

nd 2012 
Pleisteren

d 2012 
Overvliege

nd 2013 
Pleisteren

d 2013 
Overvliege

nd 2014 
Pleisteren

d 2014 
Overvliege

nd 2015 
Pleisteren

d 2015 

Grote Zaagbek   6 0     

Wespendief 13 0 689 0 131 3 49 1 

Zwarte Wouw 10 1 18 0 9 0 10 0 

Rode Wouw 45 0 23 0 10 0 9 0 

wouw spec. 1 0     0 1 

Vale Gier       1 0 

Slangenarend   1 0     

Bruine  

Kiekendief 
49 6 116 7 92 8 76 4 

Blauwe  

Kiekendief 
14 5 30 4 8 0 7 0 

Steppekiekendief       1 0 

Grauwe  

Kiekendief 
1 0 1 0   2 0 

kiekendief spec.   1 0 1 0   

Havik 2 1 2 1 2 0 1 2 

Sperwer 243 0 388 0 293 2 140 0 

Buizerd 531 0 667 17 411 8 238 0 

Ruigpootbuizerd   2 0     

Visarend 4 0 23 0 11 0 5 0 

Torenvalk 10 0 43 0 61 21 37 0 

Roodpootvalk       1 0 

Smelleken 20 0 27 0 21 0 12 0 

Boomvalk 19 3 30 2 20 0 23 0 

Slechtvalk 0 1 3 2 4 0 2 2 

valk spec.   1 0 2 0   

Kwartel 0 1       

Waterhoen 0 1       

Kraanvogel 311 0 3105 0 418 0 5 0 

Scholekster     0 1 1 0 

Steltkluut 1 4     0 3 

Kluut 1 0 1 1 66 1 26 2 

Vorkstaartplevier 2 0       

Kleine Plevier 7 27 8 2 5 1 27 38 

Bontbekplevier 22 6 26 12 57 7 32 25 

Morinelplevier 4 0     2 0 

Goudplevier 851 7 988 0 442 0 116 0 

Zilverplevier 2 0 12 0     

Kievit 7360 254 8968 0 10144 500 1358 9 

Drieteen- 

Strandloper 
2 0 1 1 1 0 0 1 

Kleine  

Strandloper 
2 0 3 2 2 5 1 6 

Temmincks  

Strandloper 
2 3 3 1 2 0 2 4 

Gestreepte  

Strandloper 
1 0       

Krombek- 

strandloper 
3 1   0 2 1 0 

Bonte  

Strandloper 
13 8 24 39 36 2 18 2 

Kemphaan 32 16 22 7 29 1 106 24 

Bokje 0 3       

Watersnip 48 15 76 33 276 185 25 0 

Grutto 28 0 7 0 7 0 40 0 
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Soort 
Overvliege

nd 2012 
Pleisteren

d 2012 
Overvliege

nd 2013 
Pleisteren

d 2013 
Overvliege

nd 2014 
Pleisteren

d 2014 
Overvliege

nd 2015 
Pleisteren

d 2015 

Rosse Grutto 11 0 1 0     

Regenwulp 56 0 8 0 19 0 26 0 

Wulp 2 0 28 0 13 0 2 2 

Zwarte Ruiter 5 0 8 6 11 1 6 0 

Tureluur 77 2 43 18 125 14 21 11 

Groenpootruiter 44 0 32 26 59 30 50 17 

Witgat 10 71 58 42 61 32 57 21 

Bosruiter 25 7 46 2 34 12 26 8 

Oeverloper 11 37 9 53 0 38 8 41 

steltloper spec.     1 0   

Kleine Jager     1 0   

Kleinste Jager     1 0   

Zwartkopmeeuw 14 1 5 0 13 1 32 0 

Dwergmeeuw   28 0 6 0 20 0 

Kokmeeuw 2216 0 2245 0 343 0 417 0 

Stormmeeuw 209 0 120 0 7 0 58 0 

Kleine Mantelmeeuw 291 0 270 0 387 0 292 0 

Zilvermeeuw 10 0 50 0 19 0 23 0 

Pontische Meeuw   0 1     

Geelpootmeeuw       1 0 

Grote  

Mantelmeeuw 
1 0       

Visdief 1 0 1 0 3 0 2 0 

Noordse Stern/Visdief 1 0       

Noordse Stern   1 0 1 0   

Witwangstern 3 0 4 0   2 0 

Zwarte Stern 7 0 16 2 2 0 3 2 

Witvleugelstern       1 0 

Holenduif 470 87 155 0 159 0 19 0 

Houtduif 259934 0 180562 0 491487 0 16623 0 

Turkse Tortel 44 0 36 0 52 0 3 0 

Zomertortel 2 0 2 1 2 0 3 0 

Halsbandparkiet   1 0     

Koekoek   1 0 1 0 1 0 

Steenuil 0 2       

Ransuil 0 1       

Velduil 4 0 1 0 1 0 3 2 

Gierzwaluw 1015 0 3435 8 592 120 926 0 

Bijeneter 1 0       

Draaihals     0 1   

Grote Bonte Specht 26 0 24 0 14 0 2 0 

Kleine Bonte Specht       0 1 

Boomleeuwerik 414 1 558 0 573 0 353 0 

Veldleeuwerik 13783 0 12848 0 16557 0 1244 0 

Oeverzwaluw 80 0 192 2 159 0 122 0 

Boerenzwaluw 5162 1 4294 68 5413 0 9400 0 

Huiszwaluw 1130 0 1694 480 2694 105 3529 0 

Grote Pieper   2 0 1 0   

Duinpieper 2 0 4 2 2 0 7 0 

Boompieper 181 0 374 3 295 0 314 0 

Graspieper 3354 0 7976 0 13819 0 9275 0 

Roodkeelpieper 0 3 2 0 1 0 1 0 

Waterpieper 3 0 1 1   0 1 

Gele Kwikstaart 784 0 1801 40 2242 22 1610 1 
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Soort 
Overvliege

nd 2012 
Pleisteren

d 2012 
Overvliege

nd 2013 
Pleisteren

d 2013 
Overvliege

nd 2014 
Pleisteren

d 2014 
Overvliege

nd 2015 
Pleisteren

d 2015 

Engelse  

Kwikstaart 
0 1   0 1   

Noordse  

Kwikstaart 
10 0 2 0 15 0 2 0 

Grote Gele  

Kwikstaart 
73 0 64 0 100 0 115 0 

witte kwikstaart spec.   1 0     

Witte Kwikstaart 2128 0 2446 0 3949 0 2145 0 

Pestvogel 1 0       

Heggenmus 384 0 230 0 213 0 112 0 

Blauwborst 0 1 0 1     

Zwarte Roodstaart 1 0 1 1 1 0 2 0 

Gekraagde Roodstaart       0 12 

Roodborsttapuit 0 1   1 0   

Paapje 0 2     0 3 

Tapuit 4 1 4 1 6 10 3 0 

Beflijster 21 0 16 3 7 5 4 1 

Merel 52 0 32 0 101 0 18 0 

Kramsvogel 3231 200 11976 0 2803 0 1070 0 

Zanglijster 1902 0 625 0 1084 0 428 0 

Koperwiek 4216 0 3621 0 6584 0 157 0 

Grote Lijster 180 0 146 0 955 0 52 0 

lijster spec. 516 0 2 0 1 0 8 0 

Cettis Zanger 0 1       

Grote Karekiet 0 2   0 2   

Spotvogel   0 2     

Grasmus 0 1       

Zwartkop 0 4 0 10     

Tjiftjaf 0 5 15 0 11 3 3 0 

Fitis/Tjiftjaf     1 0   

Fitis   0 1     

Goudhaan 4 0   11 0   

Vuurgoudhaan 0 1   0 1 2 1 

Baardman   16 16     

Grauwe  

Vliegenvanger 
    1 0 0 1 

Kuifmees       1 0 

Staartmees 18 10       

Zwarte Mees 51 1 53 0 4 0 60 0 

Pimpelmees 1223 15 372 0 259 0 313 0 

Koolmees 445 10 327 0 69 0 11 0 

Boomkruiper   1 0     

Boomklever 2 0       

Buidelmees 16 2 8 1 17 2 18 4 

Kleine  

Klapekster 
    0 1   

Grauwe Klauwier       0 1 

Klapekster       1 0 

Wielewaal 1 0 2 0   3 0 

Gaai 755 0 150 0 371 0 22 0 

Ekster 4 0 9 0 7 0 20 0 

Kauw 4226 0 1166 0 3416 0 1652 0 

Roek 382 0 467 0 1114 0 252 0 

Zwarte Kraai 1 0 11 0 29 0 12 0 

Spreeuw 20947 0 36519 0 31659 0 4339 0 
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Soort 
Overvliege

nd 2012 
Pleisteren

d 2012 
Overvliege

nd 2013 
Pleisteren

d 2013 
Overvliege

nd 2014 
Pleisteren

d 2014 
Overvliege

nd 2015 
Pleisteren

d 2015 

Huismus   1 0 1 0   

Ringmus 505 0 378 0 433 0 37 0 

Vink 85278 0 105451 0 78674 0 10372 0 

Keep 6123 0 2076 0 583 0 30 0 

Europese  

Kanarie 
14 0 8 0 8 0 4 0 

Groenling 136 0 296 0 265 0 63 0 

Putter 67 0 75 0 52 0 134 0 

Sijs 959 0 753 0 528 0 820 0 

Kneu 2664 0 3218 0 4335 0 2658 0 

barmsijs spec. 36 0 67 0 48 0 9 0 

Kleine Barmsijs 2 0       

Kruisbek 15 0 138 0 6 0 11 0 

Goudvink 9 0 1 0 5 0 1 0 

Appelvink 150 0 36 0 8 5 13 2 

IJsgors   1 0 1 0   

Sneeuwgors 1 0 1 0     

Geelgors 23 0 22 0 29 0 9 0 

Ortolaan 1 0 1 0 1 0 1 0 

Dwerggors     1 0 1 0 

Rietgors 4010 0 4486 0 3745 0 2335 0 

gors spec.   1 0     

Grauwe Gors 3 0 2 0 1 0   

Totaal 444263 962 412441 1088 695034 1157 76530 518 

Teluren 438:00:00  597:39:00  530:20:00  403:05:00  

Exemplaren/uur 1014  690  1310  190  

 

 

Trektelpost Marilles (60 soorten): 

 

Soort Totaal 2014 Totaal 2012  Soort Totaal 2014 Totaal 2012 

Aalscholver 420 930  Boompieper 13 2 

Grote Zilverreiger  1  Graspieper 997 757 

Blauwe Reiger 6   Roodkeelpieper  1 

Ooievaar 75   Waterpieper 1 5 

Kolgans  2  pieper spec. 6  

Grote Canadese Gans 11 37  Gele Kwikstaart 131 2 

Wilde Eend 102 3  Grote Gele Kwikstaart 1  

Wespendief 13   Witte Kwikstaart 814 268 

Rode Wouw 1   Heggenmus 5  

Bruine Kiekendief 10 1  Beflijster 1  

Sperwer 6 2  Kramsvogel 3 23 

Buizerd 14 5  Zanglijster 59 63 

Visarend 1   Koperwiek 79 55 

Torenvalk 2 1  Grote Lijster 7 5 

Smelleken 4   Pimpelmees 11  

Boomvalk 1   Gaai 7 20 

Slechtvalk 4 1  Kauw 208 30 

Goudplevier 7   Spreeuw 1780 724 

Kievit 3408 2144  Ringmus 94 4 

Groenpootruiter 2   Vink 991 330 

Oeverloper 1   Keep  15 
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Soort Totaal 2014 Totaal 2012  Soort Totaal 2014 Totaal 2012 

Kokmeeuw 191 31  Europese Kanarie  7 

Kleine Mantelmeeuw 76 59  Groenling 20 12 

Holenduif 35 23  Putter  9 

Houtduif 30279 8286  Sijs 4 19 

Turkse Tortel 3 16  Kneu 479 96 

Gierzwaluw 2   Geelgors 13 6 

Boomleeuwerik 5 2  Rietgors 12 10 

Veldleeuwerik 4192 1357  Totaal 45488 15476 

Boerenzwaluw 834 95  Teluren 21:55 16:30 

Huiszwaluw 34 17  Exemplaren/uur 2068 938 

Duinpieper 2      
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Bijlage 4: Broedvogelinventarisatie 2014 

De broedvogelinventarisatie en de vleermuizeninventarisatie werden uitgevoerd in 2014 in kader 

van het MER voor het oorspronkelijke windturbineproject bestaande uit 30 windturbines. In deze 

rapporten wordt daarom verwezen naar de oorspronkelijke nummering van de turbines. In functie 

van de leesbaarheid van deze rapporten wordt een overzichtstabel toegevoegd met zowel de 

vroegere als de huidige nummering van de verschillende windturbines. 
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Bijlage 5: Vleermuizeninventarisatie 2014 
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Bijlage 6: Berekening te compenseren 

oppervlakte voor inname van akkervogelgebied, 

opgedeeld per deelgebied 

Cluster A         ha  
          

Oppervlakte onder invloed  
     

Afstand onder invloed in lengterichting (meter) 

     

Buffer- 
afstand tot 
1ste turbine 
  

Tussen- 
afstand 
  

Tussen- 
afstand 
  

Buffer- 
afstand 
tot  
laatste 
turbine 

Totaal 

     

     
     

150 438 438 150 1.176 
     

Afstand onder invloed in dwarsrichting (meter)   
     

Buffer- 
afstand tot 
turbine 

Diameter 
wieken 

Afstand 
tot turbine 

  Totaal 
     

     

150 131 150   431 
     

Berekening 
     

1240 m x 531 m x 0,1 (%)    
     

50685,6 5,06856 
    5,07 

          

Cluster BN1                    

Oppervlakte onder invloed  
     

Afstand onder invloed in lengterichting (meter) 
     

Buffer- 
afstand tot 
1ste turbine 
  

Tussen- 
afstand 
  

Tussen- 
afstand 
  

Buffer- 
afstand 
tot  
laatste 
turbine 

Totaal 

     

          

150 447 452 150 1.199 
     

Afstand onder invloed in dwarsrichting (meter)   
     

Buffer- 
afstand tot 
turbine 

Diameter 
wieken 

Afstand 
tot turbine 

  Totaal 
     

     

150 131 150   431 
     

Berekening 
     

1240 m x 531 m x 0,1 (%)    
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51676,9 5,16769 
    5,17 

          

Cluster BN2                    

Oppervlakte onder invloed  
     

Afstand onder invloed in lengterichting (meter) 
     

Buffer- 
afstand tot 
1ste turbine 
  

Tussen- 
afstand 
  

Tussen- 
afstand 
  

Buffer- 
afstand 
tot  
laatste 
turbine 

Totaal 

     

          

150 435 433 150 1.168 
     

Afstand onder invloed in dwarsrichting (meter)   
     

Buffer- 
afstand tot 
turbine 

Diameter 
wieken 

Afstand 
tot turbine 

  Totaal 
     

     

150 131 150   431 
     

Berekening 
     

1240 m x 531 m x 0,05 (%)    
     

25170,4 2,51704 
    2,52 

          

Cluster BZ                    

Oppervlakte onder invloed  
     

Afstand onder invloed in lengterichting (meter) 
     

Buffer- 
afstand tot 
1ste turbine 
  

Tussen- 
afstand 
  

Buffer- 
afstand 
tot  
laatste 
turbine 

Totaal 

       

       
       

150 438 150 738        

Afstand onder invloed in dwarsrichting (meter)   
     

Buffer- 
afstand tot 
turbine 

Diameter 
wieken 

Afstand 
tot turbine 

  Totaal      

     

150 131 150   431 
     

Berekening 
     

1190 m x 531 m x 0,1 (%)    
     

31807,8 3,18078 
    3,18 

          

Cluster C                    

Oppervlakte onder invloed  
  

Afstand onder invloed in lengterichting (meter) 
  

Buffer- 
afstand tot 
1ste turbine 
  

Tussen- 
afstand 
  

Tussen- 
afstand 
  

Tussen- 
afstand 
  

Tussen- 
afstand 
  

Buffer- 
afstand 
tot  
laatste 
turbine 

Totaal 

   

      

150 452 451 449 459 150 2.111 
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Afstand onder invloed in dwarsrichting (meter) 
   

Buffer- 
afstand tot 
turbine 

Diameter 
wieken 

Afstand 
tot turbine 

  
  

  
  

  
  

Totaal 

   

   

150 131 150       431 
   

Berekening 
  

1986 m x 531 m x 0,1 (%)    
  

90984,1 9,09841 
 9,10 

          

totaal:  25,03 ha        
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Bijlage 7: Verstoringsinvloed van de 

verschillende turbines op broedvogels 

Gehanteerde bufferafstanden broedvogels (op basis van literatuur): 

 

VOGELSOORT GEMIDDELD MAXIMUM 

Boerenzwaluw 150 300 

Boomvalk 300 500 

Bosuil 150 300 

Buizerd 50 150 

Geelgors 130 300 

Gele Kwik 130 300 

Grasmus 130 300 

Grauwe Gors 130 300 

Grauwe Vliegenvanger 130 300 

Huismus 130 300 

Huiszwaluw 150 300 

Ijsvogel 130 300 

Kerkuil 50 100 

Kievit 215 800 

Kneu 130 300 

Koekoek 160 500 

Kwartel 100 300 

Matkop 130 300 

Patrijs 125 200 

Putter 130 300 

Ransuil 150 300 

Ringmus 130 300 

Roodborsttapuit 130 300 

Sperwer 50 100 

Spotvogel 130 300 

Steenuil 50 100 

Torenvalk 25 150 

Tortel 160 500 

Veldleeuwerik 130 300 

Zwarte Roodstaart 130 300 

 

Resultaat gemiddelde verstoring broedvogels per soort en per turbine (zie bijlage 4 mbt de oude 

nummering): 

 

Turbine Vogelsoort Aantal koppels Koppels per turbine Koppels per cluster 

WT.A.N1 Kievit 1   

WT.A.N1 Veldleeuwerik 1   

WT.A.N2 Kievit 1   
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Turbine Vogelsoort Aantal koppels Koppels per turbine Koppels per cluster 

WT.A.N3 Grasmus 1   

WT.A.N3 Kievit 1   

WT.A.N3 Patrijs 1   

   2 6 

WT.B.N4 Patrijs 1   

WT.B.N5 Veldleeuwerik 1   

WT.B.N9 Veldleeuwerik 1   

   1 2 

WT.B.Z1 Grasmus 1   

WT.B.Z2 Geelgors 1   

WT.B.Z2 Spotvogel 1   

   3 3 

WT.C.Z3 Gele Kwik 1 1  

WT.C.Z5 Patrijs 1 1  

WT.C.Z6 Veldleeuwerik 1 1  

WT.C.Z7 Geelgors 1   

WT.C.Z7 Gele Kwik 1   

WT.C.Z7 Grasmus 1   

WT.C.Z7 Veldleeuwerik 1   

   4 7 

 

Resultaat maximale verstoring broedvogels per soort en per turbine: 

 

Turbine Vogelsoort Aantal koppels Koppels per turbine Koppels per cluster 

WT.A.N1 Boerenzwaluw 2   

WT.A.N1 Boomvalk 1   

WT.A.N1 Geelgors 3   

WT.A.N1 Gele Kwik 2   

WT.A.N1 Grasmus 2   

WT.A.N1 Kievit 5   

WT.A.N1 Kneu 2   

WT.A.N1 Kwartel 1   

WT.A.N1 Spotvogel 1   

WT.A.N1 Veldleeuwerik 3   

WT.A.N1 Zwarte Roodstaart 1   

   23  

WT.A.N2 Geelgors 1   

WT.A.N2 Kievit 5   

WT.A.N2 Kwartel 1   

WT.A.N2 Veldleeuwerik 1   

   8  

WT.A.N3 Boerenzwaluw 2   

WT.A.N3 Grasmus 1   

WT.A.N3 Kievit 5   

WT.A.N3 Patrijs 1   

   15 40 

WT.B.N4 Geelgors 3   

WT.B.N4 Patrijs 1   

   4  

WT.B.N5 Gele Kwik 1   
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Turbine Vogelsoort Aantal koppels Koppels per turbine Koppels per cluster 

WT.B.N5 Veldleeuwerik 3   

   4  

WT.B.N6 Gele Kwik 1   

WT.B.N6 Veldleeuwerik 2   

   3  

WT.B.N7 Gele Kwik 1   

WT.B.N7 Veldleeuwerik 2   

   3  

WT.B.N8 Geelgors 1   

WT.B.N8 Gele Kwik 1   

   2  

WT.B.N9 Geelgors 4   

WT.B.N9 Grasmus 2   

WT.B.N9 Spotvogel 1   

WT.B.N9 Veldleeuwerik 1   

   8  

WT.B.Z1 Geelgors 2   

WT.B.Z1 Grasmus 1   

WT.B.Z1 Koekoek 1   

WT.B.Z1 Veldleeuwerik 1   

   5  

WT.B.Z2 Geelgors 3   

WT.B.Z2 Gele Kwik 1   

WT.B.Z2 Grasmus 2   

WT.B.Z2 Kneu 1   

WT.B.Z2 Spotvogel 1   

WT.B.Z2 Veldleeuwerik 1   

   7  

WT.C.Z3 Geelgors 1   

WT.C.Z3 Gele Kwik 1   

WT.C.Z3 Grasmus 1   

WT.C.Z3 Grauwe Gors 1   

WT.C.Z3 Veldleeuwerik 1   

   5  

WT.C.Z4 Geelgors 2   

WT.C.Z4 Grasmus 1   

WT.C.Z4 Grauwe Gors 1   

WT.C.Z4 Spotvogel 1   

   5  

WT.C.Z5 Geelgors 1   

WT.C.Z5 Gele Kwik 1   

WT.C.Z5 Grasmus 2   

WT.C.Z5 Patrijs 1   

WT.C.Z5 Ransuil 1   

WT.C.Z5 Spotvogel 2   

WT.C.Z5 Veldleeuwerik 2   

   10  

WT.C.Z6 Gele Kwik 1   

WT.C.Z6 Grasmus 1   

WT.C.Z6 Kneu 1   
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Turbine Vogelsoort Aantal koppels Koppels per turbine Koppels per cluster 

WT.C.Z6 Veldleeuwerik 3   

   6  

WT.C.Z7 Geelgors 1   

WT.C.Z7 Gele Kwik 1   

WT.C.Z7 Grasmus 1   

WT.C.Z7 Grauwe Gors 1   

WT.C.Z7 Kwartel 1   

WT.C.Z7 Veldleeuwerik 2   

   7 47 

 

Maximaal resultaat verstoring broedvogels per soort en per turbine,  

op basis van Rode lijst of risicosoort76: 

 

Turbine Vogelsoort 
Aantal  

koppels 

Soorten  
per  

turbine 

Koppels  
per  

turbine 

Koppels  
per  

cluster 

Correctie * 
aantal  

per turbine 

Correctie * 
aantal  

per cluster 

WT.A.N1 Boerenzwaluw 2    2  

WT.A.N1 Geelgors 3    3  

WT.A.N1 Gele Kwik 2    2  

WT.A.N1 Kievit 5    10  

WT.A.N1 Kneu 2    2  

WT.A.N1 Kwartel 1    1  

WT.A.N1 Veldleeuwerik 3    6  

   7 18  26  

WT.A.N2 Geelgors 1    1  

WT.A.N2 Kievit 5    10  

WT.A.N2 Kwartel 1    1  

WT.A.N2 Veldleeuwerik 1    2  

   4 8  14  

WT.A.N3 Boerenzwaluw 2    2  

WT.A.N3 Kievit 5    10  

WT.A.N3 Patrijs 1    1  

   3 8 34 13 46 

WT.B.N4 Geelgors 3    3  

WT.B.N4 Patrijs 1    1  

   2 4  4  

WT.B.N5 Gele Kwik 1    1  

WT.B.N5 Veldleeuwerik 3    6  

   2 4  7  

WT.B.N6 Gele Kwik 1    1  

WT.B.N6 Veldleeuwerik 2    4  

   2 3  5  

WT.B.N7 Gele Kwik 1    1  

WT.B.N7 Veldleeuwerik 2    4  

   2 3  5  

                                                                 
76 Deze herwerking is nodig, aangezien in voorgaande tabel ook nog soorten zoals Spotvogel en Grasmus zijn opgenomen 
die – gezien hun gedrag in het broedgebied – geen verhoogd risico hebben op aanvaring. Deze soorten werden wel mee 
geïnventariseerd in 2014 om een aanduiding te geven van de structuurvariatie op het terrein (gelet op hun habitatvoorkeur 
voor houtkanten en struwelen). Ook staan in deze tabel nog enkele soorten die minder kans op aanvaring hebben gezien 
het gedrag (bv. Patrijs en Kneu), maar wel werden behouden aangezien de Rodelijststatus. 
* Bij soorten die risicosoort zijn voor aanvaring (Kievit, Veldleeuwerik en Grauwe gors) én op de Rode lijst zijn opgenomen, 
wordt een “correctie” toegepast en deze worden dubbel geteld in deze tabel. 
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Turbine Vogelsoort 
Aantal  

koppels 

Soorten  
per  

turbine 

Koppels  
per  

turbine 

Koppels  
per  

cluster 

Correctie * 
aantal  

per turbine 

Correctie * 
aantal  

per cluster 

WT.B.N8 Geelgors 1    1  

WT.B.N8 Gele Kwik 1    1  

   2 2  2  

WT.B.N9 Geelgors 4    4  

WT.B.N9 Veldleeuwerik 1    2  

   4 6 22 7 32 

WT.B.Z1 Geelgors 2    2  

WT.B.Z1 Koekoek 1    1  

WT.B.Z1 Veldleeuwerik 1    2  

   3 4  5  

WT.B.Z2 Geelgors 3    3  

WT.B.Z2 Gele Kwik 1    1  

WT.B.Z2 Kneu 1    1  

WT.B.Z2 Veldleeuwerik 1    2  

   4 7 11 9 14 

WT.C.Z3 Geelgors 1    1  

WT.C.Z3 Gele Kwik 1    1  

WT.C.Z3 Grauwe Gors 1    2  

WT.C.Z3 Veldleeuwerik 1    2  

   4 4  6  

WT.C.Z4 Geelgors 2    2  

WT.C.Z4 Grauwe Gors 1    2  

   2 3  4  

WT.C.Z5 Geelgors 1    1  

WT.C.Z5 Gele Kwik 1    1  

WT.C.Z5 Patrijs 1    1  

WT.C.Z5 Veldleeuwerik 2    4  

   4 5  7  

WT.C.Z6 Gele Kwik 1    1  

WT.C.Z6 Kneu 1    1  

WT.C.Z6 Veldleeuwerik 3    6  

   3 5  8  

WT.C.Z7 Geelgors 1    1  

WT.C.Z7 Gele Kwik 1    1  

WT.C.Z7 Grauwe Gors 1    2  

WT.C.Z7 Kwartel 1    1  

WT.C.Z7 Veldleeuwerik 2    4  

   5 6 23 9 42 

 

 



 

 

Pagina 301 van 319 

  
 

Bijlage 8: Detaillering voorstellen voor inrichting 

van geschikt akkervogel- en Grauwe 

kiekendiefgebied 

20.1 Doelstellingen en doelsoorten 

 

De inrichting van de uit te voeren compensatieoppervlakte moet op een doelgerichte en 

oordeelkundige wijze gebeuren zodat de beoogde doelstellingen worden bereikt. Deze spitsen 

zich in hoofdzaak toe op drie voor akkervogels belangrijke factoren, namelijk:  

 verschaffen van nestgelegenheid en dekking;  

 verschaffen van zomervoedsel;  

 verschaffen van wintervoedsel.  

  

Specifiek zal de aandacht in dit gebied gaan naar Grauwe gors, Geelgors, Graspieper en 

Veldleeuwerik. Ook andere soorten zoals Kwartel, Patrijs, Ringmus, Groenling, Kneu, Lijsters, 

Vinken, Zomertortel en Gele kwikstaart zullen hier baat bij hebben. Daarnaast zullen ook 

kiekendieven, met de nadruk op de Grauwe kiekendief (cfr. Soortenbeschermingsplan77), bij deze 

maatregel gebaat zijn omdat ook het muizenaanbod lokaal zal verhogen. 

 

Tabel 0-1 Doelsoorten die voorkomen in het leefgebied open akker, waarvoor wordt verondersteld dat 

agrarisch natuurbeheer een belangrijke bijdrage kan leveren. Ondersteuning van populaties kan verkregen 

worden door maatregelen in zomer en winter voor broed- (brv) en winterpopulaties (nrbv). 

 
 

Voor de keuze van de in de richten percelen kan ofwel gewerkt worden via verspreid over het 

gebied gelegen kleinere inrichtingsmaatregelen die een aaneensluitende keten vormen of door  

inrichting van enkele grotere kerngebieden waarbinnen verschillende percelen worden beheerd 

t.v.v. akkervogels. Dit laatste verkiest de voorkeur daar studies uitwijzen dat dergelijke 

perceelsinrichting het meeste succes opleveren.  

Bij de locatiekeuze moet rekening gehouden worden met de aanwezigheid van potentieel 

storende factoren, zoals weergegeven in onderstaande tabel. 
 

                                                                 
77 https://www.natuurenbos.be/SBPgrauwekiekendief 
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Tabel 0-2 Verstoringsafstanden voor “open landschap” akker- en weidevogels. 

 
 

Afhankelijk van de doelsoort, zullen andere maatregelen noodzakelijk zijn, met een onderscheid 

tussen maatregelen voor voedsel, broedgelegenheid en eventueel winteroverleving (Tabel 0-3). 

Bij de onderstaande beschrijving zal vanuit het vereenvoudigingprincipe een onderscheid 

gemaakt worden tussen de soorten zoals ze volgen uit de effectbespreking van het MER, nl. de 

Grauwe kiekendief enerzijds en de groep van de akkervogels anderzijds. 

 

Tabel 0-3 Soorten die in de zomer voorkomen in het leefgebied open akker, welke door agrarisch 

natuurbeheer kunnen worden ondersteund.  

 
 
Een overzicht van de verschillende maatregelen voor diverse types akkervogels die bij de 
broedvogelinventarisatie i.k.v. het windturbineonderzoek waargenomen zijn, staat in Tabel 0-4 
Reeks van maatregelen en de doelsoorten die hiervan kunnen profiteren. 

 

Dit wordt in onderstaande bespreking verder uitgewerkt. 
 

Tabel 0-4 Reeks van maatregelen en de doelsoorten die hiervan kunnen profiteren. 
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20.2 Maatregelen i.k.v. akkervogels algemeen 

 

De akkervogels kunnen conform de aanbevelingen van Dochy (2005) onderverdeeld worden in 

soorten van Open Landschappen (OLA) en gebieden met Kleine Landschapselementen (KLA). 

Deze laatste groep verkiest de aanwezigheid van bv. hagen en houtkanten, terwijl de eerste 

aaneengesloten open landbouwgebied vereist. 

 

Bij de zoektocht naar geschikte gebieden voor de uitvoering van bovenstaande maatregelen, 

moet rekening gehouden worden met volgende aspecten: 

1.  Aanwezigheid van doelsoorten (komen de relevante soorten voor);  

a.  Instapeis: meerdere doelsoorten komen voor in het gebied.   

b.  Streefdoel: broed- of winterdichtheden van meerdere doelsoorten zijn gelijk of hoger 

dan huidige hoogste dichtheden in het betreffende bouwplan.  

2.  Een gebied van voldoende omvang en connectiviteit;  

a.  Instapeis: akkerbouwgebied van gebied van tenminste 500 ha. Gebied ligt binnen een 

provinciaal akkervogelkerngebied. Ligging naast (natuur)gebieden waar beheer wordt 

gevoerd dat afgestemd is op akkervogels en die belangrijk zijn voor de doelsoort(en).  

b.  Streefdoel: akkerbouwgebied van gebied van tenminste 1000 ha. Gebied ligt binnen 

een provinciaal akkervogelkerngebied.   

3.  Bouwplan: gewasdiversiteit en gebruikswijze;   

a.  Instapeis: Maximaal 15% van het landgebruik betreft gras en mais. Totaal aan 

maatregelen (akkerranden, wintervoedselveldjes, vogelakkers) beslaat 5% van het 

akkerlandschap, waarbij de verhouding zomer-wintermaatregelen ongeveer 80:20 

betreft. Maatregelen ten behoeve van het verbeteren van de voedselsituatie worden 

gecombineerd met maatregelen ten behoeve van verbeteren nestsucces (afhankelijk van 

de doelsoort betreft dit individuele nestbescherming of een rustperiode in bewerkingen). 

Minstens 10% van het oppervlak gaat onbewerkt de winter in (stoppel van aardappel, 

mais of granen). De buitenste rand van een reguliere akker (5 m) wordt niet bespoten 

(geen herbiciden en geen insecticiden). Geen gebruik van sleepslangen in wintergranen 

na 1 april.   

b.  Streefdoel: Maximaal 10% van het landgebruik betreft gras en mais. Totaal aan 

maatregelen (akkerranden, wintervoedselveldjes, vogelakkers) beslaat 20% van het 

akkerlandschap, waarbij de verhouding zomer-wintermaatregelen ongeveer 80:20 

betreft. Maatregelen ten behoeve van het verbeteren van de voedselsituatie worden 
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gecombineerd met maatregelen ten behoeve van verbeteren nestsucces (afhankelijk van 

de doelsoort betreft dit individuele nestbescherming of uitgesteld maaibeheer). Minstens 

20% van het oppervlak gaat onbewerkt de winter in (stoppel van aardappel, mais of 

granen). Minstens 25% van de verbouwde granen betreft zomergranen. Luzerne beslaat 

minstens 5% van het landgebruik (exclusief luzerne verbouwd binnen vogelakkers etc.). 

De buitenste rand van een reguliere akker (10 m) wordt niet bespoten (geen herbiciden 

en geen insecticiden). Geen gebruik van sleepslangen in wintergranen na 1 april.   

 

Voor een optimaal resultaat worden nog onderstaande aanvullende criteria meegegeven: 

1.  Combinatie van maatregelen;  

a. Instapeis: maatregelen ten behoeve van het verbeteren van de 

voedselbeschikbaarheid worden altijd gecombineerd met maatregelen ten behoeve van 

bescherming nestgebied (cfr. Tabel 0-3).  

b. Streefdoel: tevens, geen herbiciden/insecticiden in strook akker naast akkerrand 

(buffer).  

2.  Samenstelling, configuratie en beheer akkerranden;  

a. Instapeis: akkerranden minstens 9 meter breed. Zaadmengsel afhankelijk van 

grondsoort maar gedomineerd door granen, grassen en kruiden. Akkerranden t.b.v. 

veldleeuwerik en gele kwikstaart liggen niet langs opgaande vegetatie (struweel, bos, 

heg) of bebouwing. Geen akkerranden naast gras (versterkt ecologische val 

veldleeuwerik). Maaibeheer afhankelijk van doelsoort. In principe niet maaien voor 1 

augustus. Gefaseerd maaibeheer voor trio-randen78 voor kievit en patrijs. Akkerranden 

worden niet bemest.  

b. Streefdoel: Idem. Tevens: stroken regulier gewas naast akkerranden worden niet 

bespoten met herbiciden of insecticiden (buffers).  

3.  Pesticidengebruik;  

a. Instapeis: alleen lokale bestrijding van probleemonkruiden (distels)  

b. Streefdoel: idem. Tevens: randen van akkers langs akkerranden, sloten, etc. worden 

niet bespoten met herbiciden of insecticiden (buffers). 

 

Een bijzondere maatregel die naast of aanvullend op bovenstaande kan toegepast worden, is het 

ijler zaaien van het landbouwgewas. Vroeger lagen de zaairijen namelijk verder uit elkaar maar 

waren de planten in de rij dichter.  

Dunner inzaaien zou op 2(3) manieren kunnen:  

 Ofwel minder zaairijen, maar per zaairij evenveel planten  

 Ofwel minder planten per rij, maar evenveel zaairijen  

 En een derde optie is een combinatie van deze 2.  

  

Ter verduidelijking wordt dit in Figuur 0-1 (links) geïllustreerd:  

 De eerste rij toont de reguliere zaaiwijze  

 De tweede rij toont de optie waarbij minder zaairijen worden gehanteerd  

 De derde rij toont de optie waarbij minder planten per rij worden gehanteerd  

 De vierde rij toont de optie waarbij de combinatie wordt gehanteerd  

  

Er vanuit gaande dat bij de reguliere zaaiwijze 100% zaad wordt gebruikt, komt dit bij optie 2 op 

iets meer dan de helft en bij 3 op de helft van de hoeveelheid zaad en bij optie 4 op één derde 

van de gebruikte hoeveelheid zaad. In Figuur 0-1 (rechts) is geïllustreerd hoe deze maatregel het 

best toegepast kan worden. Dunnere zaairijen langs de randen van het perceel hebben een 

positief effect op Patrijs, Gele kwikstaart, Roodborsttapuit en Graspieper. De dunnere zaairijen 

dwars door het perceel hebben een positief effect op bijvoorbeeld Veldleeuwerik en Gele 

kwikstaart (cfr. “leeuwerikvlakjes”, zie verder). Deze maatregel wordt echter best toegepast in 

combinatie met het niet behandelen van het gewas met een herbicidetoepassing en hierdoor zal 

dus het aandeel onkruid toenemen, waardoor de opbrengst mogelijk nog iets lager uitvalt. 

Daartegenover staat dat de toename aan structuurdiversiteit gepaard gaat met een hogere 

biodiversiteit en dit is gekoppeld aan een betere natuurlijke plaagbeheersing. Vooral bloeiende 

                                                                 
78 Trioranden zijn minimaal 9 m breed en worden gefaseerd gemaaid (drie fasen) waardoor heterogeniteit in structuur 
wordt gestimuleerd. 
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akkerranden hebben een gunstig effect op natuurlijke plaagonderdrukking. Dat komt doordat 

belangrijke natuurlijke vijanden van met name bladluizen, maar ook van rupsen en bijvoorbeeld 

het Graanhaantje en de Coloradokever afhankelijk zijn van nectar en stuifmeel. Het gaat dan om 

zweefvliegen (natuurlijke vijanden van bladluizen), sluipwespen (natuurlijke vijanden van o.a. 

bladluizen, rupsen en Graanhaantjes) en roofwantsen (natuurlijke vijanden van o.a. 

Coloradokevers). 

 

     
Figuur 0-1 Links: voorbeeld van de zaaischema’s. Rechts: toegepast in een akker. 

 
 
20.2.1 Verschaffen van nestgelegenheid en dekking 
 

Open landschap 

Bij de akkervogels is de Kievit eerder een buitenbeentje, doordat deze als biotoop ook weiland 

verkiest. Hierop is de indeling als “OLA” gebaseerd en ook andere soorten van deze groep zijn 

bijgevolg gebaat bij maatregelen voor de Kievit. 

Voor de Kievit geldt dat de veiligste optie om reproductie te verhogen het verbeteren van algehele 

gebiedskenmerken voor weidevogels is. Dit houdt in het creëren van openheid, verhogen van 

waterpeil en extensivering van graslandbeheer. Specifiek voor akkerland is uitstel van 

bewerkingen in maïsstoppel en inzaai van ‘nieuwe’ maïs tot na 15 mei in combinatie met aanleg 

van braakstroken langs het perceel als refugium voor opgroeiende kuikens dat dekking en 

voedsel biedt een goede maatregel. 

 

Voor Veldleeuwerik zijn maatregelen binnen het gewas noodzakelijk. De soort houdt zich immers 

meestal ver van randen of opgaande structuren zoals gebouwen en bomen. Een zeer eenvoudige 

ingreep bestaat uit het niet inzaaien van vlakken van 3x6 of 4x4 meter in een graanveld ontstaan 

geschikte broed- en foerageerplekken tot ver in de zomer. Hierdoor kan de soort meer broedsels 

per jaar grootbrengen, een belangrijk knelpunt voor populatieherstel. De benodigde oppervlakte 

is miniem79, minder dan 0,5 % van de oppervlakte, want twee dergelijke vlakken per hectare is 

                                                                 
79 De opbrengst die gemist wordt op een perceel van ca. 10 ha. komt neer op ± 36€. Dit is als volgt berekend: Reguliere 
opbrengst = 10 ton/ha, dit komt neer op 1 kg/m² en de opbrengst gedurende de afgelopen jaren lag rond de 20 cent/kg. 
Per vlakje van 3x3 meter komt dit op 1,8€ en met richtlijn 2 vlakjes per ha geeft dit per perceel van 10 ha (20 vlakjes) 36€ 
minder opbrengst.  
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genoeg. De vlakjes mogen niet langs de rijsporen van de spuitmachine liggen en op meer dan 20 

meter van de perceelsranden om grondpredatoren geen gemakkelijke toegang te bieden. Verder 

hoeft er geen speciale aandacht aan besteed te worden, spuitbeurten hoeven niet onderbroken 

te worden voor de vlakjes en bij het oogsten mag er over gereden worden. Ze brengen extra 

structuur in de vegetatie en trekken bladluizenbestrijders aan (zweefvliegen) tot diep in het 

perceel. (Dochy, 2005).   

Een andere goede maatregel zou zijn het telen van luzerne met aangepast maaibeheer. Bij het 

reguliere maaibeheer kan een Veldleeuwerik in gunstige omstandigheden nog net enkele jongen 

met succes groot brengen. Voor andere vogels is de maaicyclus echter te kort. Het best zou zijn 

een (vroege) maaibeurt eind april daarna afblijven tot 15 juli. Een raaigrasakker met hetzelfde 

maaibeheer zou ook goed werken. 

 

De Graspieper heeft baat bij het creëren van overhoekjes of lijnvormige elementen met ruigere 

grazige vegetatie in het agrarisch gebied. Het aanpassen van het maaibeheer van slootkanten, 

greppels, bermen, etc. aan de broedcyclus van Graspieper is een belangrijke maatregel. Het 

zorgen voor hogere kruiden of paaltjes die als uitvalsbasis kunnen dienen voor voedsel en 

zangvluchten heeft een positief effect. Het creëren van geschikt foerageerhabitat in het 

broedseizoen eveneens. Dit houdt in het zorgen voor de aanwezigheid van structuurrijke, 

vochtige, insectenrijke, niet te hoge (<50 cm) en te dichte vegetaties. 

 

Voor de Gele kwikstaart is het van belang dat akkerranden en stoppels braak blijven liggen tot in 

de zomer (liefst tot in augustus) zodat deze een geschikt broedgebied bieden. Belangrijk is dat 

deze zich in een open landschap bevinden. Meer variatie in gewassen (>2 gewassen) zorgt voor 

meer geschikt broed- en foerageerhabitat gedurende het seizoen. Granen, bonen en aardappels 

bieden geschikt broedhabitat. Velden met aardappels hebben als voordeel dat ze een geschikt 

broedhabitat bieden voor een 2e legsel. Het verbouwen van zomergraan in plaats van wintergraan 

geeft ook een positief effect. Door creëren van open patches (3x2 m) kan geschikt foerageer- en 

broedhabitat gecreëerd worden, zoals bij de Veldleeuwerik. 

 

Voor de Patrijs komt dit neer op:  

 Een verhoging van het aanbod van kwalitatief hoogwaardig nesthabitat dat dekking biedt. Dit 

bestaat uit  structuurrijke grasstroken met polvormende grassen, houtwallen, struwelen, 

struweelhagen en heggen (zie verder bij KLA).  

 Een verhoging van het aanbod aan insectenrijke habitats gedurende de periode dat de jongen 

hiervan afhankelijk zijn. In binnen- en buitenland o.a. veel ervaring met onbespoten 

graanranden en met onbespoten stroken die ijl zijn ingezaaid met bloemenmengsels.  

 Verhoging van aanbod aan zadenrijke habitats gedurende de winter: stoppels van granen en 

andere gewassen of ingezaaide mengsels die in de winter blijven ‘overstaan’.  

In het algemeen geldt dat de maatregelen voldoende grootte/breedte moeten hebben, ter 

voorkoming van het creëren van een ecologische val. 

 

Aanleg struweel 

Zoals hierna verder wordt toegelicht, heeft de aanplant van struweel ook zijn belang bij het bieden 

van schuilgelegenheid tijdens de wintermaanden. De nabijheid van voedselgewas in winter én 

zomer in de directe omgeving van struweel is daarom noodzakelijk voor een heel aantal soorten 

(Tabel 0-5). 

 

Tabel 0-5: Soorten van struweel, waarvoor wordt verondersteld dat ze door agrarisch natuurbeheer kunnen 

worden ondersteund. Soorten zijn onderverdeeld in (a) soorten die voedsel en nestgelegenheid in het 

struweel vinden en (b) soorten die het struweel gebruiken voor nestgelegenheid of ter oriëntatie in het 

landschap, maar voor voedsel afhankelijk zijn van (aangrenzende) foerageergebieden in zomer en/of winter. 
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Ten behoeve van KLA dient struweel aangelegd te worden als “condicio-sine-qua-non” om tot 

broeden te komen. De aanplant bestaat uit één of enkele rijen of individuele struiken of 

struikgroepen van inheemse struik- en kleine boomsoorten. De plantafstand tot de perceelsgrens 

bedraagt minimaal 0,5m, best 1 à 2m. De houtkant kan na aanplant vrij uitgroeien. Indien hinder 

zou optreden voor machines of aanpalende percelen, kunnen overhangende takken ingesnoeid 

worden. Er wordt geen geschoren haagvorm nagestreefd. Volgende aanbevelingen zijn te 

hanteren bij het zoeken naar geschikte gebieden en worden idealiter opgenomen in de contracten 

van de participerende landbouwers: 

1.  Aanwezigheid van voldoende doelsoorten;  

a.  Instapeis: meerdere doelsoorten komen voor in het gebied.   

b.  Streefdoel: broeddichtheden van meerdere doelsoorten zijn gelijk of hoger dan huidige 

hoogste dichtheden in het betreffende bouwplan.  

2.  Een gebied van voldoende omvang en connectiviteit;  

a.  Instapeis: opgaande elementen op tenminste 4 % van het areaal (houtwallen, 

struwelen, struweelhagen en heggen). Gebieden waarin zich ‘voldoende’ droge 

landschapselementen bevinden zijn in de regel groter dan 1000 ha. Goed beheerde 

elementen liggen ononderbroken bijeen en geïsoleerde elementen (zoals poelen) moeten 

maximaal 300 m uiteen liggen. Een gebied met dergelijke “droge dooradering” sluit bij 

voorkeur aan bij bestaande reservaten of kerngebieden met soortgelijk habitat.  

b.  Streefdoel: >10 m brede stroken op > 4% van het areaal. Minimaal 2500 ha 

samenhangende oppervlakte waarop deze landschapstypen aanwezig zijn.   

3.  Beheer aangrenzend veld: gewasdiversiteit en gebruikswijze beheer;   

a.  Instapeis: op alle land aangrenzend aan opgaande elementen gelden criteria zoals 

beschreven als instapeis onder § 20.2.   

b.  Streefdoel: Op alle land aangrenzend aan opgaande elementen gelden criteria zoals 

beschreven als streefdoel onder § 20.2.  

4.  Beheer opgaande elementen;  
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a.  Instapeis: landschapselementen bestaan uit inheemse struiken (meidoorn, sleedoorn, 

hazelaar, vlier, …); ondergroei bestaat uit braam. Geen werkzaamheden van 1 april tot 

minimaal 1 augustus in de vorm van maaien van de ondergroei van houtwallen, struwelen 

en heggen. Te ver uitgegroeide hagen worden beperkt teruggesnoeid (snoeihout blijft 

liggen of wordt versnipperd). Heggen worden gefaseerd en gedifferentieerd gesnoeid 

(jaarlijks 20%, waarbij snoeihoogte en –breedte wordt gevarieerd) zodat de heg na 5 jaar 

geheel is gesnoeid (voor bevorderen structuurvariatie). Onderhouden van knotwilgen met 

gaten (eenmaal per 4-6 jaar).  

b.  Streefdoel: Hakhoutbeheer en dunningen is alleen toegestaan in de periode 1 

december – 15 maart (beste periode: december-februari).   

5.  Beheer van geïsoleerde waterlichamen:  

a.  Instapeis: kleine, geïsoleerde waterlichamen (poelen, sloten) worden in stand 

gehouden. Voorkomen moet worden dat deze elementen onbeheerd blijven of verkeerd 

beheerd worden waardoor de landschappelijke en leefgebied-functie verdwijnt. 

Vergaande verlanding dient met periodiek schonen te worden tegen gegaan. 

Schoonmaakactiviteiten worden jaarlijks op 25-30% (mede afhankelijk van doelsoorten) 

van de kleine wateren uitgevoerd. Ruimen van poelen vindt plaats in de periode 

september tot half oktober. Bij schonen van poelen wordt >50% van de watervegetatie 

gehandhaafd (voor pioniersoorten grotendeels of volledig schonen).  

b.  Streefdoel: Schoonmaakactiviteiten worden jaarlijks op >30% van de kleine wateren 

uitgevoerd (mede afhankelijk van doelsoorten), waarbij >50% van de watervegetatie 

wordt gehandhaafd. Poelen bevinden zich in een ruimtelijk netwerk met onderlinge 

afstanden van <400 m. Deze elementen dienen bij voorkeur in het landschap in 

combinatie met een element met een opgaande begroeiing gecombineerd te worden.  

6.  Pesticidengebruik; 

a.  Instapeis: pesticiden (insecticiden, herbiciden, rodenticiden) worden niet of slechts in 

zeer beperkte hoeveelheden toegepast in de omgeving van oude bomen en <20 m angs 

houtwallen en heggen. Er vindt alleen lokale bestrijding van probleemonkruiden (distels) 

plaats.  

b.  Streefdoel: geen gebruik van pesticiden op <30 m van opgaande elementen. Dit is 

inclusief bespuiting van brandnetel en braam.   

 

Aanvullend zijn volgende beheercriteria nog van belang voor de inpassing in het landschap en 

om te kunnen voldoen aan de habitateisen van enkele veeleisende soorten (Tabel 0-6): 

a.  Instapeis: struweel dient te grenzen aan wintervoedselveldjes of voedselrijke ruigte 

(cfr. mantel-zoomvegetatie). Ruigte bij struweel kan bestaan uit een pitruszone of 

kruidenrijk structuurrijk grasland. Ruigtevegetatie wordt tweemaal per drie jaar gemaaid, 

hoewel bij dreigende verhouting eerder moet worden ingegrepen. Struweel moet voldoen 

aan volgende afmetingen: tot <2 m hoog en >10 m breed (patrijs; zeker in grootschalig 

gebied) of >4 m hoog en >4 m breed (zomertortel).  

b.  Streefdoel: Solitaire struiken en struweel niet verwijderen, vooral naast greppels of 

grazige stroken. Ontwikkeling van ruigte wordt gestimuleerd. Indien gewerkt wordt met 

begrazing: de dichtheid van grazers wordt afgestemd op het creëren van structuurrijke 

ruigte.   
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Tabel 0-6 Kenmerkende soorten van struweel mét ruigte, natuurbraak, e.d., waarvoor wordt verondersteld 

dat ze door agrarisch natuurbeheer kunnen worden ondersteund.  

 
 

Zoals hiervoor ook besproken voor de Grauwe kiekendief, bestaat er ook voor de Grauwe gors 

een nestbeschermingsmaatregel. Deze werkwijze wordt idealiter overgenomen in de af te sluiten 

beheercontracten:  

 het nest wordt gelokaliseerd en afhankelijk van de lokale situatie wordt er eventueel een 

afrastering rond het nest geplaatst door een werknemer van het Agentschap voor Natuur en 

Bos of een lokale vrijwilliger;  

 een gebied van 10 op 10 m rond het nest wordt door een werknemer van het Agentschap voor 

Natuur en Bos of een lokale vrijwilliger aangeduid door middel van tijdelijke constructies die 

vanuit een oogst- of maaimachine duidelijk te zien zijn. Deze zone wordt gevrijwaard van 

maaien zolang er jonge grauwe gorzen in het nest zijn en ten minste tot de jonge grauwe 

gorzen uitgevlogen zijn. Het uitvliegen van nestjongen wordt bevestigd door een werknemer 

van het Agentschap voor Natuur en Bos,  het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek of door 

een bedrijfsplanner van de Vlaamse Landmaatschappij. 

 

Aanleg grasstroken 

Om effectief te zijn als broed- en foerageergebied voor diverse soorten (Patrijs, Veldleeuwerik, 

Graspieper, Grauwe gors) dient de grasstrook minimaal 2m breed te zijn. Een strook van 5-6m is 

beter en moet op minstens 100m van gebouwen gelegen zijn. De inzaai gebeurt met polvormende 

grassen. Een geschikt graszaadmengsel is 45% Kropaar, 25% Timoteegras en 30% Rood 

zwenkgras.  

Om steeds voldoende dekking te voorzien mogen de stroken niet elk jaar in zijn geheel gemaaid 

worden omdat de meeste vogels hun nest maken onder beschutting van hoger staand dood gras. 

Maaien om de 3 jaar is wel aangewezen om te sterke verruiging te vermijden. Best wordt jaarlijks 

1/3 van de strook gemaaid met elk jaar een ander derde. Indien problemen met Akkerdistel 

optreden, kan pleksgewijze selectieve bestrijding uitgevoerd worden.  

 

Verschaffen van zomervoedsel 

Het voorzien van zomervoedsel kan niet los gezien worden van de aanwezigheid van 

nestgelegenheid en dekking of van de aanwezigheid van voldoende wintervoedsel. 

Dit blijkt ook uit voorgaande bespreking of volgend voorbeeld: de “vierseizoensrand”. Dit is een 

variatie op het thema van de grasstroken, faunaranden, vogelakkers, e.d. en bestaat uit meerdere 

vegetatiestroken langsheen de perceelsgrens (al dan niet aangevuld met een braakstrook met 

ruigte of struweel). 

Een ‘Vierseizoensrand’ is – zoals weergegeven op Figuur 0-2 – een aaneengesloten rand op 

akkerland die ingezaaid (cfr. intermezzo 1) wordt met twee types zaadmengsels (een graan-
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/kruidenmensgel en een gras-kruidenmengsel80). Het graan-/kruidenmengsel (deel A) wordt 

jaarlijks ingezaaid. Het gras-kruidenmengsel (deel B&C) wordt alleen het eerste jaar ingezaaid. 

Het verdere beheer wordt toegelicht in Tabel 0-7. Belangrijk daarbij is om te duiden dat 

mechanische onkruidbestrijding en het gebruik van chemische (onkruid)bestrijdingsmiddelen in 

de rand niet toegestaan is m.u.v. pleksgewijze bestrijding van bv. akkerdistel (cfr. intermezzo 2). 

De rand wordt ook niet gebruikt als pad behoudens het incidentele gebruik als onderhoudspad 

voor bv. het schonen van de aanliggende sloot (geen stockage van slib in deze strook). 

 

 
Figuur 0-2 Schematische opbouw van een “vierseizoenenrand”. 

 

Tabel 0-7 Schematische weergave van het gevoerde beheerregime. 

 
 

 
20.3 Maatregelen i.k.v. Grauwe kiekendief specifiek  

 

Voor de (her)kolonisatie van de Grauwe kiekendief in Vlaanderen zijn volgens het 

Soortenbeschermingsplan volgende aspecten essentieel:  

                                                                 
80 Graan-/kruidenmengsel: Zaadmengsel waarin de nadruk ligt op granen (geen maïs), die in het algemeen voorziet in 
schuilgelegenheid en met name in de winter in voedsel voor akkervogels. Bij het inzaaien van het graan-/kruidenmengsel 
(1ste, 2de en 3de jaar) wordt 75 kg per hectare ingezaaid. 
Gras-/kruidenmengsel: Zaadmengsel waarin de nadruk ligt op kruiden, dat in het algemeen voorziet in schuilgelegenheid 
en met name in de zomer in broed- en foerageergelegenheid. Bij het inzaaien van het gras-/kruidenmengsel (1ste jaar) 
wordt 10 kg per hectare ingezaaid. 
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 Open (landbouw/heide)gebieden zonder al te veel bomen of andere hoog opgaande 

elementen.  

 Een hoge dichtheid muizen is noodzakelijk: een voldoende dicht netwerk van vaste en 

kruidenrijke graslandstructuren (percelen, stroken, bermen, dijken, …) kan hiertoe zorgen.  

 Een hoog aanbod aan akkervogels is nodig als extra prooien, vooral in muizenarme jaren. 

Hiervoor is het creëren van gunstige biotopen voor meerdere soorten akkervogels van open 

landschappen noodzakelijk.  

 De prooien dienen goed bereikbaar te zijn. Gefaseerde maaibeurten kunnen ervoor zorgen 

dat prooien kunnen worden gevangen (het vangen van prooien is een probleem in dichte 

vegetaties). Gericht maaien met stroken met afwisselende korte en langere vegetatie zijn 

hiervoor ideaal.  

 Actieve nestbescherming (inclusief predatiecontrole waar nodig) in landbouwgebied is 

noodzakelijk om de nesten te vrijwaren van uitmaaien en predatie.  

 

Deze aspecten worden hieronder vertaald in specifieke actiepunten die de goede staat van 

instandhouding dienen te realiseren. Maatregelen t.v.v. de kleine akkervogels (zie verder) en 

andere prooidieren van Grauwe kiekendief zijn ook voor de verschillende soortengroepen 

geschikt. 

 Optimaliseren zaad/graan opbrengst in de winter 

 Streven naar een jaar-rond voedselaanbod 

 Vermijden van ecologische vallen 

 Aangepaste beheerovereenkomsten 

 Voorstellen bijkomende beheermaatregelen 

 Verhogen voedselhoeveelheid- en beschikbaarheid 

 Maatregelen op landschapsniveau 

 

Specifiek voor het projectgebied, gaat bijzondere aandacht naar de in het 

Soortenbeschermingsplan aangeduide kernzones.  

 
20.3.1 Verschaffen van nestgelegenheid en dekking 

 

Grauwe kiekendief is gebaat bij een groot en open leefgebied, waarbij doorgaans – afgestemd 

op de lokale habitattypen – gebroed wordt in graanakkers of braakliggende percelen. Het 

broedsucces van de Grauwe kiekendief is – naast voedselabundantie – afhankelijk van de 

mogelijkheid tot uitvliegen van de jongen. Hiertoe verdient het de aanbeveling dat wordt 

samengewerkt met lokale vrijwilligers of overheden die zorgen voor de lokalisatie van het nest en 

kunnen zorgen voor maatregelen i.k.v. nestbescherming. 

 

De landbouwers kunnen hiervoor ook elders een financiële tussenkomst krijgen indien voldaan 

wordt aan volgende voorwaarden: 

 het nest wordt gelokaliseerd en er wordt een afrastering rond het nest geplaatst door een 

werknemer van het Agentschap voor Natuur en Bos of een lokale vrijwilliger;  

 een gebied van 10 op 10 m rond het nest wordt door een werknemer van het Agentschap voor 

Natuur en Bos of een lokale vrijwilliger aangeduid door middel van tijdelijke constructies die 

vanuit een oogst- of maaimachine duidelijk te zien zijn. Deze zone wordt gevrijwaard van 

maaien zolang er jonge kiekendieven in het nest zijn en ten minste tot de jonge kiekendieven 

uitgevlogen zijn.  

 Het uitvliegen van nestjongen wordt bevestigd door een werknemer van het Agentschap voor 

Natuur en Bos of het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek of door een bedrijfsplanner van 

de Vlaamse Landmaatschappij. 

 

Voorgesteld wordt om deze werkwijze over te nemen en mee op te nemen in de overeenkomst 

tussen de projectontwikkelaar en eigenaar/beheerder van de grond waarvoor een beheer wordt 

vastgelegd. 
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20.3.2 Verschaffen van zomervoedsel 

 

Grauwe kiekendieven hebben een gevarieerd dieet, bestaande uit zowel muizen, (zang)vogels, 

als sprinkhanen (winter). Maatregelen die de soortenrijkdom van vogels en muizen in het 

broedseizoen kunnen verhogen zijn dan ook gewenst voor het verbeteren van de broedcondities 

van deze soort. 

 

In het INBO advies van Adriaens & Ameeuw (2008) wordt gesteld dat de LSVI (Lokale Staat Van 

Instandhouding) voor Grauwe kiekendief slechts gunstig is wanneer er voor een cluster van 3 

broedparen, minstens 7.500 ha open landbouwgebied is met 5 – 10% voedselrijke randzones 

(bvb. Duo- en trioranden, zie verder onder § 20.2), bermen, braakpercelen, ed. In de verdere 

uitleg wordt dit in de omschrijving van het leefgebied aangevuld met “meerjarige braakpercelen, 

ruigtes, drogere, grazige of verwaarloosde graslanden”. Dit wordt vertaald in de BWK-eenheden 

b, hp, hpr, hr, hx en ku. Deze 5% regel is bedoeld voor kerngebieden voor akkervogels waar 

minstens 5% van het open akkerbouwgebied voorzien moet zijn van akkervogelvriendelijke 

infrastructuur bestaande uit vaste lineaire natuurwaarden en vlakvormige maatregelen, zowel 

vaste (akkerreservaten, permanente beheerovereenkomsten, struweelbosjes, ruigten), als 

roterende (teelten, grasstroken voor akkervogels). Afhankelijk van de gebiedssituatie van 

betrokken akkerbouwgebied moet er gestreefd worden naar een dekking van 5 à 10% 

akkervogelvriendelijke inrichting.   

De aanwezigheid van (toegankelijke) poelen of waterpartijen en dit ook in de drogere 

zomermaanden is wenselijk ter verhoging van de biodiversiteit en om te kunnen voorzien in 

voldoende drinkwater. Wegbermen zijn in het algemeen minder geschikt omdat ze een 

ecologische val vormen (risico op wegslachtoffers). Extensief beheerde soortenrijke permanente 

hooilanden (bv. gefaseerd gemaaid met ruigtestrook in de winter) herbergen het meeste 

knaagdieren en als bermen >5m breed zijn en op die manier beheerd worden kunnen ze wel in 

aanmerking komen. Opgaande begroeiing kan meetellen als jachtgebied indien er geen hoge 

bomen op staan, maar verspreide struwelen vormen geen probleem. 

 
20.3.3 Vogelakkers 

 

In Nederland werd ondermeer op aangeven van de Werkgroep Grauwe kiekendief 

geëxperimenteerd met verschillende gewassen en beheervormen teneinde optimale 

voedselcondities voor de Grauwe kiekendief te creëren. 

Hieruit werd een zgn. “vogelakker” gedestilleerd, waarbij stroken van verschillende gewassen 

(granen, luzerne en natuurbraak) werden gecombineerd (Figuur 0-3). Hiermee wordt voorzien in 

zowel een grote dichtheid van prooidieren, als in de gelegenheid voor de Grauwe kiekendief om 

deze te kunnen vangen. Tevens blijft voor de landbouwer de mogelijkheid behouden om een 

groot deel van het perceel nog in bedrijf te houden. 

Percelen met overstaande gewassen en kruidenrijke vegetaties en vogelakkers voor Grauwe 

kiekendief worden best aangelegd op landbouwkundig betere en hoger gelegen locaties in het 

landbouwgebied en zeker niet nabij bebouwing (woonkern en -wijk), wegen en/of hoge structuren 

zoals boomrijen en bos(fragmenten). De effectiviteit van dergelijke beheermaatregelen staat of 

valt in grote mate met de ligging van deze infrastructuur.   
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Figuur 0-3 Voorbeeldschema van een Vogelakker (bron: Werkgroep Grauwe kiekendief). 

 

 
20.4 Maatregelenpakket 

 
20.4.1 Zomervoedsel 

 

Het inzaaien van zomervoedsel moet zowel teelten bevatten die zaden én insecten kunnen 

leveren en dit in de nabijheid van geschikt broedgebied (zie ook verder).  

Praktisch gezien wordt er best gewerkt met een rotatiebeheer. Elk veld start op een ander 

moment in de rotatie, zodat elke winter en zomer een voldoende aanbod aan zaden beschikbaar 

is voor vogels.  

Er wordt de keuze gelaten tussen percelen waarbij een afwisseling bestaat tussen meerdere 

teelten enerzijds en anderzijds percelen met vlakdekkend één gewas (bv. granen), doch deze 

dienen te worden omgeven door een strook van min. 10m natuurbraak of bloemrijke vegetatie. 

Naast granen81 worden ook andere plantensoorten, zoals Luzerne, klavers en wikkesoorten mee 

ingezaaid (als rand of in stroken, zoals bij een zgn. “vogelakker” op Figuur 0-3). Deze leveren in 

de zomerperiode veel nectar en trekken insecten aan die noodzakelijk zijn als basisvoedsel voor 

jonge vogels tijdens de zomerperiode.  

 

                                                                 
81 Zeker geen Maïs! Bij de granen worden enkel zomergranen toegelaten, zoals Rogge, Zomertarwe, Spelt of Triticale. 
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Figuur 0-4 Voorbeeldschema van een vogelakker (bron: Werkgroep Grauwe kiekendief). 

 

Algemeen aanvullende beheervoorschriften vogelakker of –rand volgens bovenstaand voorbeeld:  

 De natuurbraak en luzerne worden in stroken naast elkaar geteeld in de verhouding 1/3 – 2/3 

waarbij de strook natuurbraak minimaal 9 meter breed is. 

 25 tot 75% van totale oppervlakte natuurbraak dient jaarlijks te worden gemaaid in de periode 

september-oktober.  

 De beheereenheid mag alleen worden bemest op het gedeelte met eiwitgewassen en dit enkel 

binnen de 2 dagen na een maaibeurt. Als er bemest wordt, is alleen vaste rundermest 

toegestaan. Andere vormen van dierlijke mest, kunstmest of zuiveringsslib zijn niet 

toegestaan.  

 In het vierde jaar dient de gehele beheereenheid tussen september en maart te worden 

omgewerkt en opnieuw ingezaaid met luzerne (en eventueel een natuurbraakmengsel). 

 Er mag niet gemaaid of geoogst worden tijdens het broedseizoen (tussen 30/3 en 30/6). 

 Pesticiden (insecticiden, rodenticiden, fungiciden, etc.) zijn niet toegelaten op de vogelakkers 

en in een strook van 10m hier rond. 

 Indien gewerkt wordt met een kern van zomergraan, mag dit deels geoogst worden en kunnen 

reguliere bodembewerkingen gebeuren tijdens het najaar of winterhalfjaar (opnieuw 

klaarmaken voor een zomerteelt of omzetten naar een veld voor wintervoedsel). 

 

 
20.4.2 Wintervoedsel 

 

De verschillende doelsoorten prefereren ook vaak verschillende zaden/teelten. Onderstaande 

tabel geeft een weergave van de meest geschikte teelt per soort.  

 

Tabel 0-8 Overzicht van een aantal belangrijke akkergewas- en zaadetende vogelsoorten en hun 

voedselvoorkeur tijdens de winterperiode. 
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Patrijs           

Veldleeuwerik          

Heggenmus           

Zanglijster           

Ringmus           

Vink           

Groenling           

Putter           

Kneu           

Geelgors           

Rietgors           

Grauwe gors          

 

 Voorkeur  

 Sterke voorkeur  

 

Alle doelsoorten hebben een sterke voorkeur voor Tarwe. Veldleeuwerik en Grauwe gors ook 

voor Quinoa. Daarnaast vormen Vlas, Pluimgierst en Kool eveneens belangrijke plantensoorten 

voor wintervoedsel. Deze soorten zullen dus het hoofdaandeel vormen in de teeltrotatie.  

 

Bij de gewassen in bovenstaande tabel kan een onderscheid gemaakt worden tussen 

oliehoudende zaden en granen. Deze hebben beiden een verschillende doelgroep en worden 

daarom ook best op een ander perceel geteeld.  

 

Onderstaand beheerschema is een variant van het wisselbeheer met voornamelijk winterteelt. 

Deze heeft – in vergelijking met andere teelten – een betere aantrekkelijkheid voor akkervogels 

in het voorjaar aangezien de meeste bewerkingen na het broedseizoen plaatsvinden. Deze 

beheervorm heeft bovendien als bijkomend voordeel dat er met wintergranen gewerkt kan worden 

wat een betere opbrengst geeft en optimale dekking voor knaagdieren – waaronder Hamster – 

gedurende de ganse voorplantingsperiode. 

 

Tabel 0-9 Voorstel van beheerschema voor faunavoedselgewas onder wisselbeheer met winterteelt.  
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20.4.3 Broedgelegenheid en dekking 

 

Een groot deel van de vogelsoorten zal tot broeden komen in en nabij de percelen met 

zomervoedsel. Een deel van de soorten is daarenboven afhankelijk van de aanwezigheid van 

struweel. 

Een klein deel (ca. 1%) van sommige percelen kan voorbehouden worden voor aanplant struweel. 

Deze dienen gedurende de gehele periode van de windturbine-exploitatie op dezelfde locatie 

gevestigd te zijn. De precieze plaats kan overeengekomen worden met de landbouwer in kwestie. 

Bij voorkeur wordt gewerkt door versterking (bijplant) van bestaande struweel- en 

struikengroepen en aanplant van solitaire struiken i.p.v; lange aaneengesloten houtkanten. 

Verder dienen de volgende richtlijnen gevolgd te worden:  

 Er wordt uitsluitend gewerkt met inheemse soorten: Hondsroos, Sleedoorn, Meidoorn, Vlier, 

Sporkehout, Hazelaar.  

 Plantafstand 0,5m.  

 Tussenafstand tussen struikengroepen maximaal 20m.  

 Opsnoeien tussen 1 november en 1 maart indien nodig.  

 

Tabel 0-10 Soorten van struweel, waarvoor wordt verondersteld dat ze door agrarisch natuurbeheer kunnen 

worden ondersteund. Soorten zijn onderverdeeld in (a) soorten die voedsel en nestgelegenheid in het 

struweel vinden en (b) soorten die het struweel gebruiken voor nestgelegenheid of ter oriëntatie in het 

landschap, maar voor voedsel afhankelijk zijn van (aangrenzende) foerageergebieden in zomer en/of winter. 

 

 
 

 
20.5 Specifiek combinatievoorstel vogelakker-plus 

 

Om het ten opzichte van de beherende en uitvoerende landbouwer niet nodeloos ingewikkeld te 

maken, werd uitgekeken naar een eenvoudige regeling die de hiervoor genoemde doelsoorten 

ten goede komt en ook voor deze locatie, het Haspengouws leemplateau, het meest geschikt is. 

Hiervoor werd overleg gepleegd met landbouwers, de VLM, INBO, ANB, het Regionaal 
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Landschap Zuid-Hageland, de Werkgroep Grauwe kiekendief en de Werkgroep Grauwe gors 

(laatste overleg op 21.04.2017). Het volgende teeltschema (vogelakker-plus) dat op het terrein 

(op de hierboven vernoemde oppervlaktes) zal gehanteerd worden werd daarbij afgesproken. Dit 

is afgestemd op de noden van de verschillende doelsoorten, de praktische uitvoerbaarheid en de 

op het terrein opgedane ervaringen. 

 

De berekende oppervlakte bedraagt 25ha. Deze percelen dienen permanent gelegen te zijn 

buiten de 500m van bestaande of eventuele toekomstige windturbineprojecten. 

 
Figuur 0-5 Teeltschema van de aan te leggen vogelakker(s)-plus. 

 

Toelichting  

 

 De luzerne-klaver stroken blijven 4 à 5 jaar op dezelfde plaats behouden, terwijl de graan- en 

graskruidenstroken telkens na twee jaar onderling wisselen. Na elke periode van 4 à 5 jaar 

wordt er gewisseld waarbij de luzerne-klaver stroken in het najaar worden ondergewerkt en 

ingezaaid met respectievelijk een graskruidenmengsel en wintergraan. In het daarop volgende 

voorjaar worden de graan- en graskruidenstroken ingewerkt en ingezaaid met luzerne-klaver.   

 Er wordt gewerkt met stroken van 6 tot 9 m breedte voor graan en gras en 12 tot 18m breedte 

voor luzerne-klaver. Er zijn per perceel telkens evenveel luzerne-klaverstroken als 

graskruiden + graanstroken met per perceel minimum 4 stroken.  

 Graanstroken: De graanstroken worden - telkens per twee - in tweeslagstelsel met wintertarwe 

ingezaaid. Dit betekent dat om het jaar op één van beide stroken volgend beheerschema 

aanvat:  

 met wintertarwe wordt ingezaaid (150-200 kg/ha) in de herfst van jaar X (zoals andere 

reguliere graanteelt); 

 

Luzerne-klaver 

contour-wendakker 
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 in jaar X+1 deze strook ongeoogst blijft overstaan (zodat ze tijdens de daaropvolgende 

winter voedsel biedt voor akkervogels); 

 in jaar X+2 tussen 15 maart en 15 april wordt geklepeld (opm: niet gefreesd daar de 

stoppelstructuur in de zomer perfecte broedgelegenheid biedt) zodat de strook in de zomer 

als stoppel braak blijft liggen; 

 in jaar X+2 vanaf 1 augustus kan worden omgeploegd, bemest en klaargemaakt voor 

herinzaai later op het najaar. 

 Graskruidenstroken: Inzaai met samengesteld mengsel van verschillende grassoorten 

(beemdlangbloem, Italiaans raaigras, gewoon struisgras, rood zwenkgras, timoteegras), één 

of twee graansoorten (vooral om het eerste jaar invasie van andere kruiden te voorkomen en 

dient dus niet als vervanging van graanstroken) en kruiden (wilde peen, gewone rolklaver, 

boekweit, erwt, veldboon), volgens onderstaande hoeveelheden. De graskruidenstrook wordt 

elk jaar voor 50% gemaaid (geoogst)(elk jaar de andere helft) en dit na 15 augustus, eventueel 

samen met de naastliggende luzerne-klaverstrook. De volgende zaadsamenstelling (conform 

MB beheerovereenkomsten dd. 08.12.2016) wordt gebruikt:  

 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Minimale en 

maximale 

zaaihoeveelheid 

Grassen   0,6 – 1,2 kg/ha 

- beemdlangbloem  Festuca pratensis 0,1 – 0,2 kg/ha 

- Italiaans raaigras Lolium multiflorum 0,1 – 0,2 kg/ha 

- gewoon struisgras Agrostis tenuis 0,1 – 0,2 kg/ha 

- rood zwenkgras Festuca rubra 0,2 – 0,4 kg/ha 

- timoteegras Phleum pratense subsp. 

Pratense 

0,1 – 0,2 kg/ha 

Granen   9 – 11 kg/ha 

- wintertarwe  8 – 9 kg/ha 

- zomerhaver of Japanse haver  1 – 2 kg/ha 

Kruiden  3,5 – 5 kg/ha 

- wilde peen Daucus carota 0,01 – 0,015 kg/ha 

- gewone rolklaver Lotus cornuculatus 0,1 – 0,2 kg/ha 

- boekweit Polygonum fagopyrum 0,2 – 0,3 kg/ha 

- erwt Pisum sativum 0,75 – 1,5 kg/ha 

- veldboon Vicia faba 2,5 – 3 kg/ha 

 

 Luzerne-klaverstroken: 50-70% luzerne, 30-50% rode klaver. Eerste maal in te zaaien in 

voorjaar (maart-april). Eerste oogst tussen 15 mei – 15 juni. Tussen de volgende oogsten 

(max. 3/jaar) moet minimum 60 dagen verschil zijn zodat grondbroeders er een volledige 

broedcyclus kunnen doorlopen. Zaaihoeveelheid: 15-20 kg/ha luzerne + 10 kg/ha rode klaver.  

 Contour-wendakker: 5 tot 10m breed. Deze kan zowel braak liggen of als luzerne-klaverstrook 

ingezaaid worden met hetzelfde beheerregime.  

 Bemesting:  

 luzerne-klaverstroken en wendakker: 4 à 5-jaarlijks voorafgaand aan inzaai, bij voorkeur 

met stalmest;  

 graanstroken: tweejaarlijks vanaf 1 augustus voorafgaand aan inzaai van wintertarwe; 

 graskruidenstroken: bemesting niet toegelaten.   

• Pesticiden: gebruik van insecticiden, rodenticiden, fungiciden, etc. is niet toegelaten tenzij in 

uitzonderlijke gevallen bv. voor goed nabuurschap pleksgewijs bestrijden van distelhaarden 

in de randen. 

• Vier à vijfjaarlijks kunnen, aan de hand van bodemanalyses, eventueel bodemverbeterende 

sporenelementen toegevoegd worden om de bodemeigenschappen en -condities op peil te 

houden volgens de wettelijke bepalingen.  
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