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Inleiding 
 

Dat windenergie heel wat voordelen oplevert is ondertussen algemeen bekend. Maar dat er ook 

heel wat nadelen aan verbonden zijn doet bij vele mensen de wenkbrauwen fronsen. Dat was 

eerst ook zo bij leden van actiecomité tegen overlast veroorzaakt door windturbines.  Maar 

naarmate er meer informatie verzameld werd, werd het steeds duidelijker hoe zwaar deze 

nadelen kunnen doorwegen. Niet enkel voor de volwassenen maar ook voor kinderen en baby’s , 

die net als onze aarde mee de toekomst zijn. 

Dit dossier is een samenvatting van alle informatie die verzameld werd. Alle informatie is 

gebaseerd op studies of getuigenissen van bewoners die vandaag  reeds naast windturbines 

wonen. Ook is er informatie verzameld van specialisten en artsen. 

De bedoeling van dit document is duidelijk te maken dat windenergie niet alleen voordelen heeft 

maar ook heel wat nadelen die een bedreiging kunnen vormen voor de gezondheid van 

omwonenden. Als er met deze informatie en kennis rekening gehouden wordt, dan kan 

windenergie een groter draagvlak vinden in de maatschappij.  

Dit is geen dossier TEGEN windenergie maar een die pleit voor groene energie maar op veilige 

manier. Tevens willen we op het einde een mogelijk alternatief bekijken. 



 

Inplantingsplan windturbines Bilzen, Hoeselt 

A. Inplantingsplan Windvision 

We kregen van Windvision onderstaand inplantingsplan 

   



 

B. Google Maps versie 

Omdat het plan erg vaag is hebben we geprobeerd dit in Google maps te plaatsen. Dit is dus bij 

benadering maar geeft een beter idee wat de locaties kunnen zijn. Voor exacte verhoudingen 

verwijzen we naar de map op google maps op :  

http://maps.google.com/maps/ms?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&ie=UTF8&hq=&hnear=Kle

istraat,+Hoeselt+3730+Hoeselt,+Limburg,+Vlaams+Gewest,+Belgium&msa=0&msid=1017001674

21337240527.00048178891c21ca27e95&ll=50.886142,5.474882&spn=0.042668,0.109863&t=h&z

=14 

 

of met overlastcirkels op 1500 meter  

http://www.geenwindmolensinbilzenenhoeselt.be/1500maps.html 

 

 

 

http://maps.google.com/maps/ms?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&ie=UTF8&hq=&hnear=Kleistraat,+Hoeselt+3730+Hoeselt,+Limburg,+Vlaams+Gewest,+Belgium&msa=0&msid=101700167421337240527.00048178891c21ca27e95&ll=50.886142,5.474882&spn=0.042668,0.109863&t=h&z=14
http://maps.google.com/maps/ms?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&ie=UTF8&hq=&hnear=Kleistraat,+Hoeselt+3730+Hoeselt,+Limburg,+Vlaams+Gewest,+Belgium&msa=0&msid=101700167421337240527.00048178891c21ca27e95&ll=50.886142,5.474882&spn=0.042668,0.109863&t=h&z=14
http://maps.google.com/maps/ms?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&ie=UTF8&hq=&hnear=Kleistraat,+Hoeselt+3730+Hoeselt,+Limburg,+Vlaams+Gewest,+Belgium&msa=0&msid=101700167421337240527.00048178891c21ca27e95&ll=50.886142,5.474882&spn=0.042668,0.109863&t=h&z=14
http://maps.google.com/maps/ms?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&ie=UTF8&hq=&hnear=Kleistraat,+Hoeselt+3730+Hoeselt,+Limburg,+Vlaams+Gewest,+Belgium&msa=0&msid=101700167421337240527.00048178891c21ca27e95&ll=50.886142,5.474882&spn=0.042668,0.109863&t=h&z=14
http://www.geenwindmolensinbilzenenhoeselt.be/1500maps.html


Detailfoto Merem/Bilzen 

 

 



 

Detailfoto Beverst 

 

C. Googlemaps foto met 1500 meter aanduiding 



 

 



 

D. Windplan Vlaanderen 

Volgens Windplan Vlaanderen zijn de groene, gele en oranje mogelijke gebieden waarbij de 

groene het meest aangewezen zijn 

 
Bron: 
http://www.energiesparen.be/
node/917 

zonering van de gewestplannen 

De verschillende bestemmingen van de gewestplannen werden onderverdeeld in 

vier verschillende klassen, elk met een eigen prioriteit wat betreft de toepassing van 

windenergie. 

 Klasse 0 basiskleur rood, paars, beige: gebieden die niet in aanmerking komen 

voor de toepassing van windenergie en dus worden uitgesloten (bvb. 

woongebieden, natuurgebieden, beschermde landschappen) 

 Klasse 1 basiskleur groen: gebieden die zeker in aanmerking komen voor 

windenergie, met hoogste prioriteit (bvb. industriegebieden, gebieden voor 

gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut) 

 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). 
 

 

http://www.energiesparen.be/node/917
http://www.energiesparen.be/node/917


E. Verhoudingen van een 156m hoge windturbine  

Om het visueel beter voor te stellen hoe hoog 156meter is creëerden we volgend model 



 

De minimumafstand van 250 meter tot woningen 
 

Er is een omzendbrief “EME/2006/01- RO/2006/02”. (zie bijlage 1) 

Wanneer de dichtstbijzijnde vreemde woning of het dichtstbijzijnde woongebied 
zich bevinden op een afstand van meer dan 250 m van de windturbinemast, mag 
ervan uitgegaan worden dat de hinder veroorzaakt door de windturbine/het 
windturbinepark tot een aanvaardbaar niveau beperkt kan worden.  

 

De in de omzendbrief aanbevolen 250 meter is op geen enkel wetenschappelijk onderzoek 

gebaseerd. Meer nog... andere landen waar men al jaren meer ervaring heeft met 

windenergie hanteren veel ruimere minimum afstanden. 
Er is geen enkel ander land ter wereld dat 250m als minimumafstand van windturbines tot 

woningen hanteert.  

 

Enkele voorbeelden: 

Frankrijk: 1000-1500m* USA Californie 3200m (2 mijl) 

Duitsland: 1500m   

 Canada: 2000m (6500ft)   

 Nederland: 4 x de 
masthoogte 

  

 België / Wallonië: 350m   

 België/ Vlaanderen: 250m    

 

Opmerkelijk is het feit dat bij een inplanting van nieuwe windturbines te Henegouwen SPE-

Luminus heeft beslist deze voorschriften (350m minimumafstand) te overtreffen door de 

dichtstbijgelegen windturbine op meer dan 650m van de eerste woning te plaatsen, ver 

van het dorp zelf. Volgens SPE Luminus biedt deze voorzorg de beste garanties inzake 

veiligheid, geluidsimpact en schaduwvorming.  
(in bijlage 4 het ganse persbericht) 

 

* GERMANY 

Different setbacks apply according to the noise level protection of the area : 

- “quiet regions” [35 dB(A)]: 1,000-1,500 m (3,281-4,921 ft) 

- “middle regions” [(40 dB(A)]: 600-1,000 m (1,969-3,281 ft) 

- “standard region” [(45 dB(A)]: 300-600 m (984-1,969 ft) 

All makes and models of wind turbines are not equally noisy, hence the lack of a precise 

distance. Some states have standards of their own.

http://www.spe.be/index.php?page=press&subpage=pressreleases&section=more&id=13


 

Slagschaduw 
 

A. Wat is slagschaduw ? 

Slagschaduw is één van de bekende nadelen. Wikipedia omschrijft slagschaduw als volgt  

“Een slagschaduw (ook schim) is de schaduw die een object werpt op een ondergrond of 

een ander voorwerp. Dit kan bijvoorbeeld een lantaarnpaal zijn, die een schaduw werpt op 
een muur. Naast slagschaduw kent men ook eigen schaduw (dit is de niet belichte kant van 
een voorwerp). De suggestie van schaduw is in de beeldende kunst een belangrijk beeldend 
middel om de werkelijkheid plastisch weer te geven. 

Meer specifiek wordt, als gesproken wordt over een slagschaduw, gedoeld op de 
slagschaduw van een windmolen, zoals een klassieke molen of een windturbine. In dat geval 
is sprake van een bewegende slagschaduw.” 

 

Tevens gaat wikipedia ook in op de hinder  van bewegende slagschaduw 

Hinder 

Indien de slagschaduw van een windmolen op bijvoorbeeld het raam van een huis of een 
kantoor valt, wordt deze vaak als hinderlijk ervaren. De knipperende lichtinval vinden 
mensen over het algemeen storend en irriterend, tevens kunnen mensen die hier gevoelig 
voor zijn bij bepaalde frequenties een aanval van epilepsie krijgen. Bij bouw van een 
windmolen nabij woningen of bouw van woningen nabij een windmolen(park) dient dan ook 
goed rekening gehouden te worden met de slagschaduw 

Milieuwetgeving 

In de milieuwetgeving wordt getracht omwonenden te beschermen tegen de hinderlijke 
slagschaduwen van met name windturbines. Veel (kleine) windturbines vallen onder het 
“Besluit voorzieningen en installaties milieubeheer”, waarin een voorschrift is opgenomen om 
hinder ten gevolge van slagschaduwen te voorkómen. Volgens dit voorschrift moet een 
windturbine voorzien zijn van een stilstandvoorziening, die de windturbine uitschakelt indien 
slagschaduw ter plaatse van woningen of andere gevoelige bestemmingen optreedt. Deze 
verplichting geldt alleen als: 

 de afstand van de windturbine tot woningen en andere gevoelige 
bestemmingen minder dan twaalfmaal de rotordiameter bedraagt; 

 gemiddeld meer dan 17 dagen en maximaal meer dan 64 dagen per jaar 
gedurende meer dan 20 minuten per dag slagschaduw kan optreden. 

Wanneer treedt hinder op ? 

Of hinder ten gevolge van slagschaduw van een windmolen in een woning optreedt, kan van 
tevoren bepaald worden. Het optreden van de hinder is afhankelijk van de stand van de zon 
op enig moment ten opzichte van de windturbine en de woning 

 

Tevens raden we aan even te kijken naar één van de vele YouTube films op het internet  

http://www.youtube.com/watch?v=TLFzFtXHWAg&feature=player_embedded 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Schaduw
http://nl.wikipedia.org/wiki/Eigen_schaduw
http://nl.wikipedia.org/wiki/Beeldende_kunst
http://nl.wikipedia.org/wiki/Windturbine
http://nl.wikipedia.org/wiki/Epilepsie
http://www.youtube.com/watch?v=TLFzFtXHWAg&feature=player_embedded


 

 

B. De omzendbrief 

 

Er is een omzendbrief “EME/2006/01- RO/2006/02”. (zie bijlage 1). De omzendbrief schrijft voor 

dat het aantal uren slagschaduw beperkt moet blijven tot 30u per jaar (vergelijkbaar met de 

vereisten in Duitsland) en 30 minuten per dag per woning. Indien meer slagschaduw verwacht 

wordt, dient men ofwel een grotere afstand te bewaren ten aanzien van woningen, ofwel de 

windturbine stil te leggen op die momenten waarop slagschaduw optreedt via sensoren.  

 

C. Opmerkingen bij de omzendbrief 

 

Men spreekt pas van "hinder" wanneer per jaar 30 uur slagschaduw in een woning binnenvalt. 

In een bouwaanvraag voor windturbines staat altijd een slagschaduwstudie welke onderzoekt 

hoeveel hinder een bepaalde woning zal ondervinden qua slagschaduw, maar ... 

 Frappant aan deze studies is dat enkel slagschaduw die op een raam van de woning valt 

wordt onderzocht, en als hinderlijk wordt bestempeld. 

Als u op een mooie zomeravond in uw tuin last heeft van slagschaduw dan wordt hier 

geen rekening mee gehouden 

 Ook lees je niet vaak dat het gaat om 30 minuten per woning per dag zoals nochtans te 

lezen staat in de PDF ‘Windenergie in Vlaanderen’ op p35 

“ Als criterium voor de aanvaardbaarheid van de slagschaduw wordt 

een maximum van 30 uur slagschaduw per jaar, en 30 minuten per dag 

per woning gehanteerd.” 

 De berekeningen in de slagschaduwstudie zijn gemiddelden die rekening houden met het 

aantal dagen zonneschijn en andere factoren. 

Bij een goede zomer of een zonnige winter zal je dus meer slagschaduw ervaren dan 

wat de berekeningen  aantonen vermits de berekeningen gaan over gemiddelde 

waardes. 



 

(Nachtelijke) Geluidsoverlast 
 

A. Algemeen 
Geluidsoverlast is het meest problematische gevolg van windturbines die te dicht bij woningen 

geplaatst zijn.   

 Meeste hinder 's nachts 

Vooral 's nachts draagt het geluid van windturbines zeer ver. Terwijl 's nachts de wind 
meestal (bij mooie zomeravonden) aan de grond gaat liggen, blijft op een hoogte (bv. 100 

meter) de wind gewoon doorwaaien. 
De turbine blijft dus op een hoog of zelfs hoger toerental doordraaien met geluidsoverlast tot 
gevolg. 

 Geluid van een windturbine is irritanter dan dat van snelwegen 

Het zoeven of zwiepen van de wieken wordt ervaren als een trein die nooit stopt. 

(Artikel in Dagblad van het Noorden)   

Omwonenden ervaren veel geluidsoverlast van windmolens. Zij vinden het zoevende geluid van 

de wieken veel hinderlijker dan het lawaai van auto's, vliegtuigen of treinen, ook al produceren 

die evenveel decibel.  

Dat blijkt uit het project Windfarmperception van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Voor het 

onderzoek zijn 750 mensen die in een straal van tweeënhalve kilometer rond een grote 

windturbine wonen, ondervraagd over de overlast.  

De deelnemers, die verspreid door Nederland wonen, gaven aan zich het meest te storen aan 

het geluid van de wieken. Driekwart van de deelnemers beschrijft dat als 'zoeven of zwiepen'. 

Maar het werd ook vergeleken met een Boeing 747 die opstijgt of een trein die nooit stopt. 

Volgens projectleider Frits van den Berg zorgt juist dat pulserende geluid voor overlast. (GPD) 

 Hinder tussen 1000 en 1500m het grootst  
 
Citaat uit artikel "Family moved away from wind turbine noise":  

"When we first drove into their yard, our initial impression was that their one 
kilometer setback distance should be fine. However, their problems began within 

weeks after the turbines started operating. When they were downwind from the 
turbines, and the air was moving just enough to turn them, (12-15 knots from the 
northeast), the noise was loud. It was a repetitive modulated drone of sound. 
Dwayne and Kevin both claimed it sometimes was loud enough to rattle the windows 
of their homes. The sound was even worse in the field behind their 
homes. Distances from 1 to 1.5 kilometers were the areas of the most 

annoying sounds. This spring the winds created constant misery." 

 
(Nederlandse vertaling: "... Het geluid was zelfs erger in het veld achter de woning. 
In de gebieden die op een afstand van 1000 tot 1500 meter lagen waren de meest 
storende geluiden waarneembaar. ...") 

 

 

Meer info ook onder verder in dit dossier onder het hoofstuk “Studies in Europe betreffende 

windturbines en geluid” 

http://www.dvhn.nl/nieuws/noorden/article3547969.ece
http://www.nkpw.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=555&Itemid=44


 

B. De Omzendbrief 

 

3.1.9. Geluidsimpact 
De mate waarin hinder 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 (water, land), de afstand tot de omwonenden 
en het niveau van het achtergrondgeluid spelen een rol. Globaal genomen neemt het 
achtergrondgeluid bij het toenemen van de wind meer toe dan de bronsterkte van de turbine. 
 
Volgens artikel 5.20, §2 van titel II van het Vlarem zijn geen geluidsnormen van toepassing. In 
de milieuvergunning kunnen echter wel geluidsemissiegrenswaarden worden opgelegd in 
functie van de omgevingssituatie. De nodige maatregelen aan de bron moeten worden 
genomen volgens de huidige stand van de techniek. Om het specifiek geluid van de 
windturbines in te schatten mogen de internationaal erkende softwareprogramma’s worden 
gebruikt. De bepaling van het achtergrondgeluid moet worden uitgevoerd door een 
milieudeskundige, erkend in de discipline geluid en trillingen. 
 

Wanneer de dichtstbijzijnde vreemde woning of het dichtstbijzijnde woongebied zich bevinden 

op een afstand van meer dan 250 m van de windturbinemast, mag ervan uitgegaan worden 

dat de hinder veroorzaakt door de windturbine/het windturbinepark tot een aanvaardbaar 

niveau beperkt kan worden. 

 

C. Opmerkingen bij de omzendbrief 

 

In paragraaf 3 van 3.1.9 spreekt men over 250 m. Nochtans zijn er heel wat factoren die de hinder 

kunnen beïnvloeden. Daarom is het onbegrijpelijk dat men er van uitgaat dat op 250 m afstand de 

hinder kan beperkt worden. Hierin geeft men daarenboven al aan dat er hinder is.  Ook tonen 

studies aan de geluidsoverlast onderschat wordt. (zie later in dit dossier) 

Geluidsoverlast in het algemeen :  Geluid heeft te maken met luchtdruk, hoogte, temperatuur, 

omgeving, windrichting enz... 

a) Dit maakt dat er in studies gemiddelden getoond worden. Dit wil zeggen dat er pieken en dalen 

zijn maar dat gemiddeld gezien X of Y gehaald wordt. Eenvoudig onbestaand voorbeeld: Als je dus 

150 dagen 35dB hebt  en 150 dagen 50dB dan zal de studie 42,5dB als gemiddelde geven. 

b) het hangt natuurlijk af van de bron wat er uiteindelijk waar dan ook gehoord wordt. 

Bv: voor een 3MW zijn er op dit moment op de markt diverse modellen en diverse firma's. de 

geluidsbron kan variëren van 108dB(A) tot 102dB(A); Kort samengevat, dit maakt een dB(A) 

verschil van 6!! (Let op geluid is exponentieel, dit is effectief een groot verschil!! ) 

c) Geluid is uitgedrukt in een cijfer dat alle bandbreedtes van het geluid samenvat in 1 cijfer. Het 

is belangrijk de diepte of toon vast te leggen in een studie. Als er studies gebeuren dienen deze 

het geluid in detail vast te leggen. 

 

 

 



Tevens blijkt uit ervaringen van bestaande inplantingen dat er wel degelijk hinder is die niet te 

onderschatten is. Daarenboven vind je verder in dit document ook wetenschappelijke studies en 

rapporten die aangeven dat de hinder zelfs onderschat wordt. Tevens werkt men in Nederland 

aan een nieuwe norm. Ook een norm specifiek voor de nachtelijke periode (zie hieronder) 

 

“VROM regelt geluid windmolens 

In 2010 komen er nieuwe en uniforme regels voor de maximale geluidsbelasting die windmolens 

mogen produceren. De nieuwe regels sluiten aan bij Europese standaarden en bevatten nog maar 

één norm waaraan windparken moeten voldoen. 

De nieuwe helderheid maakt de besluitvorming op locaal niveau eenvoudiger. Dat is van groot 

belang voor het streven van minister Cramer om de capaciteit van windenergie op land de 

komende jaren te verdubbelen. 

Gemeenten en  provincies zijn verantwoordelijk voor het verlenen van de vergunningen voor 

windmolens. De huidige regelgeving over de normen voor geluid en veiligheid zorgen voor 

onduidelijkheid. Er geldt een ander regime voor grote en kleine windparken en de geluidproductie 

van zeer grote windturbines werd onvolledig berekend. Aan die onduidelijkheid komt dankzij 

Cramers voorstel nu een einde. Er komt een eenduidige norm voor de toegestane geluidbelasting, 

de zogenaamde L-den-Norm. Dit is een norm voor het jaargemiddelde van de geluidniveaus 

gedurende de dag, avond en nachtperioden. In aanvulling hierop komt er een norm voor de 

nachtperiode (Lnight), die zich specifiek richt op bescherming tegen slaapverstoring. Deze 

normenzorgen voor de noodzakelijke uniformiteit en eenduidigheid.” 

 
Bron : 
http://www.duurzaamnieuws.nl/bericht.rxml?id=55512&title=VROM%20regelt%20geluid%20win
dmolens 

D. Ervaringen met bestaande inplantingen - Oostakker (Electrabel) 

De inwoners die nabij de Volvo Trucks terreinen wonen, vermoedden vooraf ook niet dat 
windturbines zoveel hinder zouden genereren. Intussen zijn er al tal van protesten geweest van 

omwonenden die geluids- en slagschaduwhinder ondervinden. 
 
Citaat uit correspondentie met de "Afdeling Milieu Inspectie van de Vlaamse Overheid" op de 
vraag of er formele klachten van : 

"Electrabel/Volvo Truck, Oostakker: 3 windturbines type Enercon, vermogen 
2MWe, masthoogte 90 m, actuele herhaalde klachten van een 5tal omwonenden 
afkomstig van één windturbine nr 3, dichtste afstand ongeveer 280 m, 

geluidsklachten over gezoem tot gerammel afhankelijk van meteo omstandigheden 
met "kritische" windsnelheid en richting. Slagschaduwhinder heeft opgehouden sinds 
de plaatsing van een sensor." 

 

De politiek is ook een handje komen toesteken om de verzuchtingen van de inwoners van 

Oostakker tegemoet te komen: 

 

http://www.duurzaamnieuws.nl/bericht.rxml?id=55512&title=VROM%20regelt%20geluid%20windmolens
http://www.duurzaamnieuws.nl/bericht.rxml?id=55512&title=VROM%20regelt%20geluid%20windmolens


"Over wind gesproken... 
In mei 2008 hield Jef Van Pee, CD&V provincieraadslid, naar aanleiding van het provinciaal 

beleidskader van de windturbines in Oost-Vlaanderen een tussenkomst in de provincieraad. 
 

Hij is niet tegen de alternatieve energiebronnen maar vraagt een juiste inplanting van de 
windturbines in het havengebied. Hij had het ondermeer over het helikopterwiekeneffect, 
door de lucht die door de wieken tegen de paal gedrukt wordt en dit vanaf een bepaalde 
windsterkte. Deze irriterende geluidshinder is duidelijk hoorbaar ook vanaf de 
verplichte 250 meter afstand. 
 
Tevens is er vanaf oktober tot en met april bij een laagstaande zon op de ronddraaiende 

wieken, schaduw in de leefruimtes van de aangrenzende woningen. Jef Van Pee heeft dit 
meerdere malen moeten vaststellen in een woonzone te Oostakker op meer dan 250 meter 
afstand van een windturbine van 120 meter hoog. 
 
Door een benadering van diverse overheid - en andere diensten - door de getroffen 
bewoners en Jef Van Pee werd er een overleg gepland tussen de mensen van Volvo Truck/ 

Electrabel/ de milieu-inspectie/ de ambtenaren van de stad en de provincie. 
 
Volgende maatregelen zullen op korte termijn van kracht zijn: 

o Er is een sensor geplaatst voor het bepalen van de slagschaduw en bij hinder zal 
de windmolen nabij de woningen onmiddellijk stilvallen. 
o Tijdens de avond en nachtperiode zal diezelfde windmolen bij windsnelheid van 
5 Beaufort en komende uit NW richting ook onmiddellijk stilvallen. 
o Er zullen nog verfijnde geluidsmetingen uitgevoerd worden om de juiste 
geluidshindergrens te bepalen zodat de windmolen bij geluidshinder in snelheid zal 

afgeremd worden tot de aanvaardbare norm. Dit is een belangrijk gegeven vooral 
tijdens de weekends, wanneer de achtergrondgeluiden verminderen. 

De belanghebbende bewoners en Jef Van Pee zullen de aangepaste toestand naar 
leefbaarheid evalueren en indien nodig de milieu-inspectie om bijkomende maatregelen 
vragen. " 
 
Bron: http://maldegem.cdenv.be/fileadmin/user_upload/maldegem/kortweg/Kortweg_12_-
_september_2008.pdf 

http://maldegem.cdenv.be/fileadmin/user_upload/maldegem/kortweg/Kortweg_12_-_september_2008.pdf
http://maldegem.cdenv.be/fileadmin/user_upload/maldegem/kortweg/Kortweg_12_-_september_2008.pdf


 

Veiligheid 

 

A. Onderhoudshandleiding VESTAS : minimum veiligheidsafstand van 400m  
Fabrikant: VESTAS (Deens producent. Denemarken wordt vaak als hét land inzake windenergie 

vermeld)  Type Windturbine: V90 (gelijkaardig aan afmetingen en vermogen aan het type dat in 

Bilzen-Hoeselt gepland is)  

 

Hier volgt een citaat uit het "Mechanische- en Onderhoudshandleiding" van deze windturbine: 

(vertaald uit het Engels) 

"Verblijf niet binnen een straal van 400m van de turbine tenzij het noodzakelijk is. Als 

je een windturbine in werking moet inspecteren, verblijf niet onder de rotor, maar 

observeer de rotor aan de voorzijde." 

 

Je kan dit alles in detail nalezen: 

- Bron 1: "Safe setbacks: How far should wind turbines be from homes?" 

- Bron 2: "Safety Regulations for Operators and Technicians" 

- Vestas: Scan uit de onderhoudshandleiding 

- Vestas: Pdf-versie van de onderhoudshandleiding 

Deze fabrikant hanteert dus een minimum veiligheidsafstand van 400m om de veiligheid van 

het eigen onderhoudspersoneel te garanderen. Nochtans is er sprake in de omzendbrief van 

250meter. Dit betekent dat er woningen niet op de veiligheidsafstand zouden komen te staan.  

En niet alleen de woningen, wat met spelende kinderen in de tuin, niets vermoedende 

wandelaars en fietsers, want daar liggen ook fietsenroutes? 

Vermits er op dit moment nog geen definitieve locaties zijn dient er zeker ook  in acht genomen 

te worden dat er twee scholen in de buurt liggen, namelijk de kleuter en lager school op de 

Nederstraat in de OLV Parochie Hoeselt (ca 450m) en de school van Merem (ca 650m) 

- de 400m vanaf de turbine is omgerekend in grondvlak 387,30m, (hier komen nog enkele 

meters bij te weten de grootte van de turbine zelf) 

- in deze zone mag niemand verblijven 

- dus mogen in deze zone geen woningen en geen tuinen liggen 

- een woonzone is volgens het gewestplan 50m diep te meten vanaf de rooilijn, dat is de 

overgang van het openbaar domein met de privégrond, 

- om dus een duidelijke maat te hanteren dienen de molens volgens deze veiligheidsregel op 

387,3m + 50,0m = 437,30m vanaf elke straat gelegen te zijn waar woningen mogen gebouwd 

worden 

- verder mogen binnen de 387,3m volgens  mij volgende zaken niet liggen :  wegen , 

snelwegen, regionale fietspaden, officiële wandelwegen ...  

- dit is zo voor de Vesta 90, de Vesta 110 zal waarschijnlijk meer dan 400m veiligheidszone 

hebben 

B. Ongevallen  

Ongevallen kunnen overal en altijd gebeuren.  Preventieve maatregelen op basis van de opgedane 

ervaringen dienen in acht genomen te worden.  Deze ongevallen tonen aan dat ook hier 

minimumafstanden , niet alleen van woningen maar ook van wegen dienen gerespecteerd te 

worden. Hieronder een aantal voorbeelden 

 Denemarken, februari 2008: 2 ongevallen op 1 week tijd met op hol geslagen 

windturbines. De brokstukken vlogen tot honderden meters in het rond: 

http://kirbymtn.blogspot.com/2008/07/safe-setbacks-how-far-should-wind.html
http://www.wind-watch.org/documents/?p=825
http://www.wind-watch.org/documents/wp-content/uploads/vestas-safety-manual-setbacks.bmp
http://www.wind-watch.org/documents/wp-content/uploads/vestasv90-100_safetymanual.pdf


 De Deense minister van klimaataangelegenheden (Connie Hedegaard) heeft een 

onderzoek naar de oorzaak van deze ongevallen geëist.  

http://www.youtube.com/watch?v=c3FZtmlHwcA&feature=player_embedded  

 Oldenburg Duitsland, november 2006: een 10 meter lang stuk van een rotorblad brak af 

van een windturbine en belande 200 meter verder in een veld. 
Bron: het Engelstalig artikel uit BusinessWeek "The Dangers of Wind Power" (zie bijlage 

6). In dit artikel wordt onomwonden aan de alarmbel getrokken en worden tal van 

ongevallen in Duitsland aangebracht. 

 Zeebrugge België, augustus 2004: op de Strekdam in Zeebrugge breken de 3 wieken (elk 3 

ton wegend) van een windturbine afbraken. 

Verder is er nog een hele lijst van ongevallen te downloaden op  

http://www.caithnesswindfarms.co.uk/page4.htm  

Wetende dat ongevallen met windturbines niet zo zeldzaam zijn als men wil doen uitschijnen, 

kan men zich vragen stellen bij het plaatsen van windturbines langs "lineaire structuren" (zoals 

het in het Beleidskader genoemd wordt) als autosnelwegen en spoorwegen. Idem voor 

woningen, gezinnen met kinderen , fietstroutes en wandelaars. 

C. Studies ivm veiligheid 

In de studie “Handboek risicozonering Windturbines” van vinden we terug dat er situaties gekend 

zijn van werpafstanden tussen de 400 en 600 meter.  

 

 

 

In het document “Accidents” is er zelfs sprake van 1300meter 

Pieces of blade are documented as travelling up to 1300 meters. In Germany, blade 
pieces have gone through the roofs and walls of nearby buildings. This is why CWIF 

http://www.cphpost.dk/news/climate/91-climate/2672.html
http://www.cphpost.dk/news/climate/91-climate/2672.html
http://www.youtube.com/watch?v=c3FZtmlHwcA&feature=player_embedded
http://www.businessweek.com/print/globalbiz/content/aug2007/gb20070824_562452.htm
http://www.caithnesswindfarms.co.uk/page4.htm


believe that there should be a minimum distance of at least 2km between turbines and 
occupied housing – in line with other European countries  
 in order to adequately address public safety and other issues including noise and 
shadow flicker. 
Bron : http://www.caithnesswindfarms.co.uk/accidents.pdf 

 

D. Aansprakelijkheid 

 

Wie is er aansprakelijk bij dergelijke ongevallen ? 

http://www.caithnesswindfarms.co.uk/accidents.pdf


 

Studies, adviezen en opmerkingen vanuit de medische wereld 

A. Artsenkrant België  

In de artsenkrant is er in 2008 een artikel verschenen over windturbineparken die een niet te 

onderschatten impact hebben op de gezondheid van omwonenden.  Het volledige artikel zie 

bijlage 15.  

Opmerkelijke uitspraak van Cardioloog Marc  Goethals 

 

Cardioloog Marc Goethals (OLV ziekenhuis, Aalst) woont in de Brusselse noordrand 
en volgt de problematiek inzake nachtelijke geluidsoverlast op de voet. "Dat 
windturbines in ons land op zo'n korte afstand van woningen worden gebouwd, is 
ronduit krankzinnig", zegt hij 

B. Dr. Bruno Ariens – Belgisch Dokter en slaapcoach  
Dr. Bruno Ariens heeft zich al jarenlang verdiept in slaap en slapeloosheid. Naar aanleiding 

van de situatie in Bilzen en Hoeselt hebben wij contact met hem en wenst hij als volgt te 

reageren 

"Uit meerdere bronnen blijkt dat windturbines voldoende lawaai produceren om 

de slaap te verstoren. De lawaaioverlast van windturbines wordt gemakkelijk 
onder tafel geveegd met de bewering dat overal lawaai aanwezig is en dat men 
er wel aan went. Deze argumenten zijn echter onterecht. 

Als iemand naast een spoorweg, vlieghaven of autosnelweg gaat wonen kiest hij 
of zij daar, om welke reden dan ook, zelf voor, weliswaar zich niet bewust van de 
gevolgen op je gezondheid. Meestal ervaart men de overlast achteraf, wat dan 

aanleiding geeft tot acties tegen geluidsoverlast zoals het dossier i.v.m. de 
nachtvluchten over Brussel. Als je ergens woont en je krijgt ongevraagd een 
windturbine als buur, dan kies je daar uiteraard niet zelf voor. 

 

Het wennen aan geluidsoverlast is een foute inschatting van de invloed die 

lawaai heeft op je slaap. Je slaapt misschien wel door, maar toch is er een 
belangrijke verstoring van je diepe slaap zonder dat je jezelf daar bewust van 
bent. Tijdens onze slaap doorlopen we slaapcycli van elk gemiddeld 1.5 uur, 

waarbij we telkens afwisselen van ondiepe naar diepe slaap. Het is deze diepe 
slaap die erg belangrijk is voor geestelijk en lichamelijk herstel, voor het 
geheugen, om weerstand op te bouwen tegen infecties en voor productie van 
groeihormoon bij opgroeiende kinderen. 

Geluidsoverlast haalt iemand voortdurend uit zijn diepe slaap terug naar een 
lichtere slaapfase, de persoon in kwestie slaapt door, zich niet bewust van dit feit. 
En 's morgens heeft hij de indruk de ganse nacht te hebben doorgeslapen. Om 's 

morgens nog te weten dat je 's nachts bent wakker geweest moet je immers 
minimum 3 tot 5 minuten aan één stuk wakker zijn geweest. Ben je korter wakker 
of heb je alleen maar minder diep geslapen, dan weet je dat niet meer. 

Langdurige blootstelling aan geluid kan via lichamelijke stressreacties leiden tot 

een verhoogde bloeddruk en daarmee tot hart- en vaatziekten. Het gaat dus niet 
op om bezorgdheid over de gevolgen van lawaaioverlast door 
windturbines als flauw af te doen." 

 



C. The French Academy of Medicine 

The French Academy of Medicine adviseert om grote windturbines niet binnen de 1,5km van 

woningen te plaatsen. Het orginele document is in het Frans en te vinden in bijlage 3. Er is ook 

een vertaling van deze studie beschikbaar  “Panorama du medicine” at the Kirby Mountain blog 

(zie hieronder of op http://kirbymtn.blogspot.com/2006/03/french-academy-of-medicine-warns-

of.html). 

French Academy of Medicine warns of wind turbine noise  
 
Following is a translation of a notice of the report by Dr. Chantal Gueniot in "Panorama du 
Médecin," 20 March 2006: 
 
Wind turbines: The Academy cautious 
 
The harmful effects of sound related to wind turbines are insufficiently assessed, warns the 
Academy. 
 
Wind turbines, which are multiplying throughout the French countryside, will have to be 
considered as industrial installations and to comply, by that fact, to specific regulations 
that take account of the harmful effects of sound as particularly produced by these 
structures, determined a working group assembled by the National Academy of Medicine 
and presided over by professor Claude-Henri Chouard (Paris). 
 
People living near the towers, the heights of which vary from 10 to 100 meters, 
sometimes complain of functional disturbances similar to those observed in syndromes of 
chronic sound trauma. Studies conducted in the neighborhoods of airports have clearly 
demonstrated that chronic invasive sound involves neurobiological reactions associated 
with an increased frequency of hypertension and cardiovascular illness. Unfortunately, no 
such study has been done near wind turbines. But, the sounds emitted by the blades 
being low frequency, which therefore travel easily and vary according to the wind, they 
constitute a permanent risk for the people exposed to them. 
 
Since 2 July 2003, the law has required a construction permit for wind turbines over 12 
meters, including an impact study if their [combined] power is over 2.5 megawatts. An 
investigation conducted by the Ddass [Direction Départementale des Affaires Sanitaires et 
Sociales] in Saint-Crépin (Charent-Maritime) revealed that sound levels 1 km from an 
installation occasionally exceeded allowable limits. While waiting for precise studies of 
the risks connected with these installations, the Academy recommend halting wind 
turbine construction closer than 1.5 km from residences. 

 

http://kirbymtn.blogspot.com/2006/03/french-academy-of-medicine-warns-of.html
http://kirbymtn.blogspot.com/2006/03/french-academy-of-medicine-warns-of.html
http://kirbymtn.blogspot.com/2006/03/french-academy-of-medicine-warns-of.html


 

D. Noise Association, U.K 

Dit is een uitgebreid rapport dat aangeeft dat sommige mensen er geen last van hebben maar 

advies is een minimumafstand te respecteren van 1600m - 2400m.  Rapport in bijlage 8 

Noise - ‘unwanted sound’ – can ruin people’s well-being and environment 

 

“Peace and quiet is the single most important factor people have in mind when buying a home – 

with one in five prospective homebuyers rating it as the most important consideration when 

choosing where they will buy.”  Alliance and Leicester Survey, 3/6/02 

“This is a well balanced report, recognizing that not all people are disturbed by wind 
turbine noise and other effects and that ill effects are limited to 1 
1.5 miles from the machines. It also shows that the noise, particularly in the lower 
frequencies, is generally not adequately measured.” 

 
Pedersen’s arguments are persuasive that the dancing shadows and the rotating blades 
can significantly add to the annoyance and stress caused by noise from the turbines. The 
questions being asked by some in the medical profession as to whether this cocktail of 
effects — the noise, low-frequency, rotating blades, the shadows and the strobing — is 
leading to ill-health out of proportion to the noise turbines make, need serious 
examination. 

E. Wind Turbine Syndrome - Dr.  Nina Pierpont (Amerika) 
In New York is Dr. Nina Pierpont een onderzoek naar de gevolgen van geluid van 

windturbines gestart (volledig artikel zie bijlage 5), de invloed is merkbaar tot op een afstand 

van 1,2 tot 1,9 mijl! 

Zij is gespecialiseerd in het Wind Turbine Syndrome. Zij heeft een officiële reactie laten weten 

betreffende de geplande windmolens te Bilzen en Hoeselt : 

“I am told that wind developers in Belgium are proposing to build industrial-scale wind 
turbines as close as 270 meters and more from people’s homes. This is a reckless and 
violent act.  The evidence for turbines producing substantial low frequency 
noise and, worse, infrasound, is no longer in dispute.  The clinical evidence is 

unambiguous that low frequency noise and infrasound profoundly disturb the body’s 
organs of balance, motion, and position sense.  The case studies performed by me and 
other medical doctors have demonstrated unequivocally that people living within 2 km 
of turbines are made seriously ill, often to the point of abandoning their homes.  There 
is no doubt among otolaryngologists and neuro-otologists who have studied the evidence 
that wind turbine low frequency noise and infrasound are seriously disrupting the body’s 
vestibular organs, resulting in the constellation of illness I have called Wind Turbine 
Syndrome. 

“The cure for Wind Turbine Syndrome is simple:  Move away from the turbines or shut 

off the turbines.  The prevention of Wind Turbine Syndrome is even simpler:  Don’t build 
these low frequency/infrasound-generating machines within 2 km of people’s homes.  
Governments and corporations who violate this principle are guilty of gross clinical 
harm.  Such governments and corporations should be taken before whatever level of 
court is necessary to stop this outrage.  

“I realize these are strong words.  They are carefully chosen.  They are strong 
because governments and the wind industry stubbornly—I would add, criminally—refuse 
to acknowledge that they are deliberately and aggressively harming people.  This must 
stop.  The evidence is overwhelming.” 

 

http://www.aweo.org/Pierpont-WindTurbineSyndrome.pdf
http://www.aweo.org/Pierpont-WindTurbineSyndrome.pdf


 

Studies betreffende windturbines en geluid 

A. G.P. van den Berg, GGD Amsterdam : Windturbines: invloed op de beleving en 

gezondheid van omwonenden 

“Ik ben niet tegen windparken, maar ik ben er wel voor dat dat zorgvuldig gebeurt en liefst 
met wat medezeggenschap. Windturbinegeluid blijkt naar verhouding hinderlijker te zijn zodat 
het bij een aantal mensen zeker hinder zal veroorzaken. Bij een reëel geluidsniveau van 45 
dB(A) ondervindt 31% van de omwonenden (straal 2,5km) hinder.  
Geluidshinder is volgens onderzoek het meest hinderlijke aspect voor omwonenden binnen een 
straal van 2,5km rond de windturbines. Dit staat sterk gecorreleerd tot de grootte van de 
windturbines. 40% van de onderzochte omwonenden vond het geluid 's nachts luider dan 
overdag. 75% omschrijft het geluid als "zoeven" of "zwiepen". 
Uit onderstaand onderzoek blijkt ook dat 52% van omwonenden van een windturbine BINNEN 
EEN STRAAL VAN 2,5km de beweging van de wieken IN huis opmerkt. 

 

 

B. Hoge Molens vangen veel wind II – Rijksuniversiteit Groningen (Frits van den Berg 

en Richard de Graaf) 

 

 

 

 



 



 

Uitgebreid rapport in bijlage 2 



 

 

C. Persbericht Rijksuniversiteit Groningen “Wakker liggen van windturbines” 

047 - Wakker liggen van windturbines - Datum: 02 mei 2006  
Officieel kan het niet: mensen die klagen dat de windmolens in hun buurt 's nachts zoveel 
lawaai maken dat ze er wakker van liggen. Als ware donquichottes proberen ze hun gelijk te 
halen bij overheden, windparkexploitanten en de windenergielobby. Te vergeefs want 
windenergie, daar kan toch niemand tegen zijn? Toch hebben ze gelijk, zegt Frits van den 
Berg. Uit zijn onderzoek blijkt dat het geluid van windmolens na zonsondergang sterk 
toeneemt omdat er dan hogerop meer wind staat. “Hoewel de windlobby lang heeft 
beweerd dat dit onzin is of het bagatelliseert, zijn de feiten gewoon onweerlegbaar.” Frits 
van den Berg promoveert op 12 mei aan de Rijksuniversiteit Groningen. 
 
Het is verbazingwekkend hoe weinig windparkexploitanten afweten van hun eigen 
'grondstof', de wind, vindt Frits van den Berg. Uit zijn metingen bij o.a. windpark Rhede blijkt 
dat het 's nachts aan de grond windstil kan zijn, terwijl het op grotere hoogte wel waait. 
Overdag is dat niet het geval. Hierdoor draaien moderne, hoge windturbines 's nachts vaak 
harder dan overdag en maken ze ook meer geluid. Exploitanten hebben dit lang ontkend of 
gebagatelliseerd. Van den Berg: “Zij baseren hun te verwachten productiecijfers op de 
gemiddelde windsnelheid op een hoogte van tien meter door het hele jaar heen. Maar 
windmolens zijn tegenwoordig veel hoger: soms wel tachtig meter. Op die hoogte kan het 
stevig waaien, terwijl het op de grond bladstil is. Exploitanten zouden dat ook moeten kunnen 
zien aan hun opbrengst: 's nachts leveren de moderne, hoge turbines juist meer energie dan 
overdag.” 
 
Dag en nacht 
Wie op een stille zomeravond in de tuin zit, kan zich niet voorstellen dat het enkele tientallen 
meters hoger stevig waait. Van den Berg verklaart dit verschijnsel als volgt: “Overdag warmt 
de zon de luchtlagen op en ontstaat er een instabiele atmosfeer met veel turbulentie. 
Daardoor zijn de verschillen in wind op de grond en in de hogere luchtlagen niet zo groot. 's 
Nachts, als de lucht sterk afkoelt, ontstaat er juist een stabiele atmosfeer. De onderste 
luchtlaag komt tot rust en wordt nauwelijks door de wind erboven beïnvloed. Juist in ons 
klimaat komt dit heel vaak voor.” 
 
Eindeloze trein  
De stevige wind in de hogere luchtlagen zorgt ervoor dat de wieken van windmolens ‘s nachts 
vaak sneller draaien dan overdag. Het geluid dat de stroming van de wind langs de wieken 
veroorzaakt wordt daardoor luider. Van den Berg: “Het hinderlijke van dit geluid is dat je het 
constant hoort en dat het fluctueert. Omwonenden van windparken vergelijken het met een 
eindeloze trein, de  branding of een opstijgende 747. Het lijkt ook op het geluid van de bassen 
die je hoort als je buurjongen zijn muziek te hard heeft staan. Overdag is het geluid minder 
goed te horen omdat het dan opgaat in de achtergrondgeluiden van het verkeer en ruisende 
bomen. Er zijn dan ook geen fluctuaties. ‘s  Dat mensen dit als zo hinderlijk ervaren komt 
waarschijnlijk doordat het geluid qua toonhoogte en variatie overeenkomt met spraak. Ons 
gehoor is daar extra gevoelig voor.” 
 
Big business  
Het stoort Van den Berg dat overheid en exploitanten de klachten van omwonenden afdoen 
als een ‘not in my backyard’-houding. “Dat is gewoon arrogant. Mensen die tot op een tot 
twee kilometer afstand van een windpark wonen, hebben er wel degelijk last van.  



 

Bovendien worden de geluidsnormen echt overschreden. Windparken zijn gewoon big 
business. Veel exploitanten houden geen rekening met de gemeenschap en de overheid 
doet daar niets aan. Probeer daar maar eens iets aan te doen als burger. Natuurlijk is het 
niet zo dat alle omwonenden klagen. Dat is ook niet zo bij alle mensen die onder de rook 
van Schiphol wonen. Maar de mensen die wel klagen, hebben daar ook echt reden toe.  
 
Zelf ben ik geen tegenstander van windenergie, maar ik vind wel dat je je gewoon aan de 
regels moet houden. Zoals het nu gaat zijn de meeste plannen voor windmolens op het 
land gedoemd te mislukken en krijgt windenergie ten onrechte een slechte naam. Het is 
moeilijk plaatsen te vinden waar je dit soort parken kunt bouwen zonder mensen tot last 
te zijn. Bovendien, zolang we maar doorgaan met meer energie te verbruiken, is de 
bijdrage van windenergie op land relatief te klein in verhouding tot de geluidsoverlast en 
de horizonvervuiling die ze veroorzaken.” 
 
Doodzonde 
Van den Berg heeft zijn onderzoek uitgevoerd als coördinator van de wetenschapswinkel 
Natuurkunde. Deze dreigt als gevolg van een reorganisatie te verdwijnen. Dat zou 
doodzonde zijn, vindt hij: “De wetenschapswinkels zijn voor veel groeperingen de enige 
mogelijkheid om dit soort onderzoek te laten uitvoeren en adviezen in te winnen. 
Adviesbureaus zijn vaak te duur en werken volgens vaste  routines, waardoor soms juist 
het probleem niet gezien wordt. Bovendien zijn wij volstrekt onafhankelijk. De manier 
waarop wij werken is zeer laagdrempelig en wordt door de Europese Unie zelfs genoemd 
als voorbeeld dat in heel Europa navolging zou moeten vinden. We hebben heel veel 
bijval dat de universiteit sluiting moet voorkomen.”  
  
Curriculum Vitae 
Frits van den Berg (januari 1952, Rotterdam) studeerde Technische Natuurkunde aan de 
Universiteit Twente. Hij verrichtte zijn promotieonderzoek binnen de Science & Society 
Group van de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen. Hij is werkzaam als 
coördinator van de Natuurkundewinkel van deze faculteit. Zijn promotores zijn prof. dr. ir. 
H. Duifhuis en prof. dr. A.J.M. Schoot Uiterkamp. Hij promoveert tot doctor in de 
Wiskunde en Natuurwetenschappen. De titel van zijn proefschrift luidt: The Sound of High 
Winds: The Effect of Atmospheric Stability on Wind Turbine Sound and Microphone 
Noise. 
 
Noot voor de redactie  
Meer informatie: Frits van den Berg, telefoon (050) 363 47 63, e-mail 
g.p.van.den.berg@rug.nl. 
 
Bron: http://www.rug.nl/corporate/nieuws/archief/archief2006/persberichten/047_06 

 

D. Federal Institute for Geosciences and Natural Resources (BGR), Germany 

Ook in Duitsland is er een studie gebeurd genaamd “Inaudible noise of wind turbines” 

(zie bijlage 16). Bekijk vooral pagina 21 waar je kan zien dat er op 500 meter ca 73 dB 

geluid is bij 1 turbine van 1,5MW. Bij de geplande windturbines is er sprake van 2MW tot 

zelfs 3MW. Tevens zie je in de rechtergrafiek dat het geluid toeneemt naarmate er 

meerdere windturbines staan 

 
 

mailto:g.p.van.den.berg@rug.nl
http://www.rug.nl/corporate/nieuws/archief/archief2006/persberichten/047_06


 

 

E. Geluidsexperten Rick James and George Kamperman - 

Simple guidelines for siting wind turbines to prevent health risks  

Geluidsexperten Rick James and George Kamperman raden een minimum van 1 km afstand aan 

(3,280 ft) tot woningen. James zelf adviseert dat 2km beter is en Kamperman stelt 2-3 km voor als 

minimumafstand 

Document in Bijlage 10 

F. Duitse marketer Retexo-RISP – Important Factors when planning a windfarm 

De Duitse marketer Retexo-RISP  zegt hetvolgende, wetende dat dat de turbines maar half zo 

hoog waren dan vandaag in de periode toen hij dit schreef….  "buildings, particulary housing, 

should not be nearer than 2 km to the windfarm". 

Document in bijlage 11 

http://www.wind-watch.org/documents/?p=973
http://www.retexo.de/english/wind/seite5a.htm


 

 

G. Universiteit Parijs – Dr. Marjolaine Villey-Migraine  : “Éoliennes, Sons et Infrasons: 

Effets de l'Éolien Industriel Sur La Santé des Hommes “ 

In Frankrijk maakte Dr Marjolaine Villey-Migraine een rapport op over windturbines, geluid en 

infrasone geluiden : effecten van industriele windenergie op de gezondheid waarbij ze zelfs een 

afstand van 5km adviseert 

Document in Bijlage 9 

H. Australie - WIND farms can cause significant health problems for nearby residents, 

a draft report by specialist consultants says. 

Er is een draft gelekt van een rapport opgemaakt door specialisten waarbij er gewaarschuwd 

wordt voor significante gezondheidsproblemen voor omwonenden 

“Symptoms included sleep disturbance, headache, tinnitus, ear pressure, dizziness, vertigo, nausea, visual blurring and 

panic attacks.” 

 

Bron : http://www.weeklytimesnow.com.au/article/2009/12/24/144511_national-news.html  

I.  Manifest van Darmstad 
Honderd hoogleraren en wetenschappers ondertekenden het  Manifest van Darmstad tegen windenergie 

Document in Bijlage 12 

 

J. Rechtbank Leeuwarden en Nationale Gezondheidsraad in Frankrijk 

      “De rechtbank en Hoge Raad heeft de studies van Prof. Van den Berg van de 

Rijksuniversiteit Groningen overgenomen als wetenschappelijke basis voor het optreden 

van geluidsoverlast, met name in de nacht. Hierbij geldt een radius van 2 km waarbinnen 

overlast kan optreden. Van den Berg heeft metingen verricht aan windturbines van het 

zelfde fabrikaat (Enercon), zij het een kleiner type (E66, met rotordiameter van 66 ipv 70 

m). “ 

     In Frankrijk heeft de Nationale Gezondheidsraad de overheid met onmiddellijke ingang 

aanbevolen om geen windmolens meer te bouwen binnen 1500 meter van een woon- of 

werkplek. Ook voor delen van Duitsland geldt een zelfde norm, in verband met 

gezondheidsrisico’s.   

Bron : 
http://www.geengroterewindmolenbodegraven.nl/pagina/feiten%20en%20argumenten/notitie%
20actiecomite%203-10-07.htm 

http://www.wind-watch.org/documents/eoliennes-sons-et-infrasons-effets-de-leolien-industriel-sur-la-sante-des-hommes-wind-turbines-noise-and-infrasound-effects-of-industrial-wind-energy-on-human-health/
http://www.wind-watch.org/documents/eoliennes-sons-et-infrasons-effets-de-leolien-industriel-sur-la-sante-des-hommes-wind-turbines-noise-and-infrasound-effects-of-industrial-wind-energy-on-human-health/
http://www.weeklytimesnow.com.au/article/2009/12/24/144511_national-news.html
http://www.richel.org/querulant/manifest_van_darmstadt.htm
http://www.geengroterewindmolenbodegraven.nl/pagina/feiten%20en%20argumenten/notitie%20actiecomite%203-10-07.htm
http://www.geengroterewindmolenbodegraven.nl/pagina/feiten%20en%20argumenten/notitie%20actiecomite%203-10-07.htm


 

 

Ervaring van omwonenden in een regio van reeds bestaande 

windturbineparken 
 

A. Oostakker – Vogels belangrijker dan mensen 

In oostakker hebben ze ondertussen al 2 jaar ervaring met het wonen naast een windturbine. 

Hieronder het artikel uit het Nieuwsblad – zaterdag 24 mei 2008 

'Vogels zijn blijkbaar belangrijker dan mensen' 
De buren van Volvo Trucks zijn het zat. De windmolens van de vrachtwagenbouwer staan zo dicht bij hun huizen 

dat een normaal leven niet meer mogelijk is. Gianni Barbieux 

 

OOSTAKKER - De bewoners van de woonwijk aan de achterkant van de fabriek 

van Volvo Trucks zijn het zat. De windmolens van de vrachtwagenbouwer staan 

zo dicht bij hun huizen dat een normaal leven niet meer mogelijk is. 'Wij willen 

onze rust weer.'  
 

Volvo Trucks nam in september vorig jaar op zijn terreinen drie windmolens in gebruik. Daarmee 

beschikt de vrachtwagenbouwer over de eerste fabriek in België die geen CO2 meer uitstoot. Mooi 

voor de omwonenden, ware het niet dat een van de drie windmolens wel heel dicht bij hun huizen 

staat. 

 

'Wij hebben het laten opmeten. De afstand tussen onze woning en de windmolen is 289meter', 

tonen Carlos D'hulster en Palma De Poorter. 'Wettelijk is dat in orde, windmolens moeten op 

minstens 250 meter van de dichtstbij zijnde bewoning staan. Voor vogelreservaten is de norm 

700meter. Kun je je voorstellen? Vogels zijn blijkbaar belangrijker dan mensen.' 

 

Het probleem met zo'n windmolen is dat hij bij momenten veel lawaai maakt. 'Op voorhand was ons 

gezegd dat het geluid van een windmolen te vergelijken is met het dichtslaan van een boek in een 

bibliotheek. Maar als dat het geluid is dat ze zich bij een bibliotheek voorstellen.... Vanaf een 

windsnelheid van drie beaufort en vooral als de wind uit noordelijke of noordoostelijke hoek komt, 

lijkt het wel of wij vlakbij een luchthaven zitten. Door de slag van de wind tegen de paal van de 

molen, is het net alsof er een vliegtuig voortdurend boven onze huizen blijft hangen.' 

 

Van oktober tot maart komt daar nog een tweede probleem bij. Dan heeft zowat de hele wijk last 

van de slagschaduw van de windmolen. 'De zon staat in die periode zo laag dat de schaduw van de 

wieken op onze huizen valt. Zowat een keer per seconde, telkens een wiek voor de zon passeert, 

wordt het licht in onze woonkamer gedempt. Dat is nauwelijks uit te houden. In de slechtste periode 

van het jaar duurt die slagschaduw anderhalf uur. Ik kan moeilijk alle rolluiken naar beneden laten 

en terug in mijn bed kruipen. Wij wonen al bijna dertig jaar naast Volvo en hebben nog nooit last 

gehad van de fabriek. Sinds die windmolen hier staat, is ons levensritme echter grondig verstoord.' 

 

De buurtbewoners namen ondertussen contact op met de directie van Volvo Trucks en het 

stadsbestuur en dienden klacht in bij de Vlaamse milieu-inspectie.  

 

'Voorlopig zonder resultaat. Hadden wij op voorhand geweten dat die windmolen zo dicht bij onze 

huizen zou komen, dan hadden wij zeker protest aangetekend, maar wij hebben nooit de plannen 

gezien. Voor alle duidelijkheid, wij zijn niet tegen windenergie. Voor ons mogen ze hier honderd 

windmolens zetten, maar niet in onze tuin.'  

 

Het provinciebestuur werkt op dit ogenblik een provinciaal beleidskader uit rond windturbines in 

Oost-Vlaanderen. Provincieraadslid Jef Van Pee (CD&V) kaartte de problemen in Oostakker aan. 

Bron : http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=T61SBROI 

 

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=T61SBROI


 

Effecten op de natuur  

A. Trektocht vogels – Ooievaars boven E313 

 

Het effect van windturbines op de natuur is moeilijk objectief benaderbaar. Wat wel een feit is 

dat er in de inplanting van windturbines in Bilzen/Hoeselt in de buurt is van een route van de 

trekvogels. Over de gevolgen voor deze vogels werd er niet diep op ingegaan op de 

informatievergadering. Maar vrees bestaat dat men er van uitgaat dat de vogels zich uiteindelijk 

wel zullen aanpassen.  Dit betekent dat je windturbines ook midden in natuurgebieden zou 

kunnen gaan plaatsen vermits de natuur zich uiteindelijk wel aanpast.  

Je kan je ook de vraag stellen waarom de normen voor windturbines nabij natuurgebieden 

strenger dienen te zijn dan die voor woongebieden. 

E313 – Ooivaars cirkelen boven Limburg 
20/08/'09 Op veel plaatsen in Limburg worden groepen ooievaars 
gesignaleerd die zich nestelen op hoge gebouwen, bomen of 
hoogspanningsmasten. 
“Er is al een groep van ongeveer 30 en een van 60 ooievaars gespot”, zegt 
Wim Van den Bossche, diensthoofd van Natuurpunt.  
 
Deze week zijn er al groepen gezien in Helchteren aan de Grote Baan, de 
E314 in Houthalen, de Maasvallei, de mijn in Heusden-Zolder en de E313 in 
Bilzen,Hoeselt en Diepenbeek. “In de groep die nu overvliegt, zijn er ook 
zwarte exemplaren gezien, dat is vrij uitzonderlijk”, zegt Sil Janssen van het 
Natuurhulpcentrum in Opglabbeek. 
“Het zijn vooral de jonge ooievaars die al aan hun tocht naar het zuiden 
begonnen zijn. De oudere ooievaars stellen hun vlucht nog even uit. Als de 
thermiek goed is, als er voldoende zon en warme lucht is die opstijgt, 
vertrekken ze. Ze moeten dan immers minder inspanningen doen doordat 
ze beter kunnen zweven.”  
 
De groepen die over Limburg vliegen komen uit Nederland. 
“VanuitVlaanderen zelf kunnen 78 jonge ooievaars zich voorbereiden op de 
trek. Het recordaantal van 86 jongen van vorig jaar halen we niet omdat er 
buiten het dierenpark Planckendael en het natuurpark Zwin minder 
broedparen waren”, zegt Van den Bossche nog. De ooievaars doen er een 
tiental dagen over om aan te komen in de buurt van de Rhônevallei. 
Dagelijks leggen ze 150 tot 200 km af.  

 
Bron: HBVL : 20/08/09 : http://www.hbvl.be/limburg/ooievaars.aspx 

 

De ooievaar is een beschermde diersoort. In de slides gegeven door WindVision aan de gemeente 

hoeselt is er sprake van voornamelijk kraanvogels. 

Zone ligt in het buffergebied voor de seizoenale vogeltrek Voornamelijk trek van kraanvogels 
(8km)  

 

 Waarom worden de beschermde ooievaars hier niet in vermeld ? 

http://www.hbvl.be/limburg/ooievaars.aspx


 

B.  De wettelijk beschermde das 

Hoeselt adopteerde de das. De Das bevindt zich verspreid over hoeselt. Op pagina 38 van 

document “Actieplan Hoeselt Das“ vinden we volgende kaart. 

Bron:http://www.limburg.be/webfiles/leven/milieu_en_natuur/biodiversiteit/gemeenten
_soorten/pdf/21_das_web.pdf 

http://www.limburg.be/webfiles/leven/milieu_en_natuur/biodiversiteit/gemeenten_soorten/pdf/21_das_web.pdf
http://www.limburg.be/webfiles/leven/milieu_en_natuur/biodiversiteit/gemeenten_soorten/pdf/21_das_web.pdf


 

Dat windturbines de uitbreiding van de wettelijke beschermde Das , die gekend zijn om hun goed 

gehoor, in  die gedeeltes van Hoeselt zal stimuleren is de vraag..  

Waardevermindering : Rechtsuitspraken in Duitsland en Nederland 
In het buitenland zijn reeds vele rechtszaken aangespannen (en gewonnen) door eigenaars die 

hun woning waardeloos zien worden: 

A. Denemarken, juli 2007 

De overheid is een plan aan het uitwerken waarbij de woningeigenaars die in de buurt van de 

150m hoge windturbines wonen, financiele gecompenseerd zullen worden vanwege de gedaalde 

waarde van hun eigendom.  

Bron (Engels): Residents may get windmill compensation. 

B. Nederland: “WOZ”  

in bepaalde gemeenten is beslist om de "WOZ" (vergelijkbaar met de onroerende voorheffing in 

België) te verlagen voor woningen die in de buurt van windturbines gelegen zijn. 

Bron 1: WOZ waarde moet verlaagd worden. 

Bron 2: WOZ waarde moet verlaagd worden. 

  

C. Nederland:Duits windturbinepark  

Twee bewoners van een woning op circa 650 meter afstand van een Duits windturbinepark zijn 

een procedure voor schadevergoeding wegens hinder gestart. 

Na 6 jaar procederen is er op 7 november 2007 een vonnis van de Rechtbank, waarin aan hen 

schadevergoeding wordt toegekend. 

De schadevergoeding betreft alleen de nachtelijke geluidshinder van de (dichtstbijzijnde) 

windturbine. Die stelt de rechtbank vast op 25.000€ voor de overlast voor de bewoners 

(immateriële schade) en 50.000€ voor de waardedaling van hun woning ten gevolge van de 

geluidshinder (materiële schade). 

In totaal dus 75.000€, nog vermeerderd met proceskosten, kosten van deskundige e.d. De 

exploitant van het windpark wordt veroordeeld om deze kosten te betalen. 

Bron: NKPW-artikel 

http://www.windaction.org/news/11049
http://www.geenwindmolensrijnwoude.nl/2007/03/woz-waarde-moet-verlaagd-worden/
http://www.geenwindmolensrijnwoude.nl/windturbines-voor-of-tegen/een-huis-in-de-buurt-van-een-windturbine-is-minder-waard/
http://www.nkpw.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=437&Itemid=44


 

D. Rechterlijke uitspraken Onroerende Zaken Belasting in Nederland 

Uit het document van Nederland Kritisch Platform Windenergie(NKPW) - Windenergie in Hattem 

en Oldebroek 

 



 



Alternatieve oplossing (en)? 
Als we de windkaart bekijken dan zien we dat er in Bilzen een oppervlakte volledig in het groen 

aangeduid werd op de windkaart. Als we deze in Google Maps bekijken ligt dit in de Kieleberg. De 

Kieleberg kwam ook al ter sprake op de gemeenteraad van 30 maart. 

Woningen die op een afstand van 900 meter van deze zone zouden afstaan werden dadelijk 

opgeworpen als tegenargument. Nochtans staan de windturbines in de zone langs de E313 op 

270meter van de woningen voorzien. 

Tevens gaat dit over een industriegebied waar er andere normen gehanteerd worden betreffende 

geluidshinder 

Dezelfde redenering kan gebruikt worden bij de Calvarieberg. 



 

 





 

Samenvatting 
Dat windenergie heel wat voordelen oplevert is ondertussen algemeen bekend. Maar dat er ook 

heel wat nadelen aan verbonden zijn doet bij vele mensen de wenkbrauwen fronsen. Dat was 

eerst ook zo bij leden van actiecomité tegen overlast veroorzaakt door windturbines.  Maar 

naarmate er meer informatie verzameld werd, werd het steeds duidelijker hoe zwaar deze 

nadelen kunnen doorwegen. Niet enkel voor de volwassenen maar ook voor kinderen en baby’s , 

die net als onze aarde mee de toekomst zijn. 

Dit is geen dossier TEGEN windenergie maar een die pleit voor groene energie maar op veilige 

manier 

Dit document bevat heel wat argumenten die gestaafd werden door studies en wetenschappers 

en de medische wereld. Deze argumenten dienen overwogen te worden bij het plaatsen van 

windturbines. 

De in Vlaanderen gehanteerde norm van 250meter is de laagste norm vergeleken met de 

buurlanden. In Frankrijk en Duitsland is dit 1500meter, Canada 2000 meter. In Nederland is dit 4 

maal de masthoogte. Dit zijn landen waar men ondertussen al jaren ervaring heeft met 

windturbines. Dat Vlaanderen dicht bebouwd is mag geen argument zijn om de norm te verlagen. 

Er spelen namelijk enkele belangrijke factoren mee die de gezondheid en veiligheid van de 

omwonenden kunnen beïnvloeden. Deze factoren zijn voornamelijk slagschaduw en 

geluidsoverlast en veiligheid 

Slagschaduw moet beperkt kunnen worden tot een minimum. Helaas houden de normen die 

vooropgesteld worden geen rekening met meerdere ramen in je woning waarop het licht aan en 

uit gaat. Om dan nog maar te zwijgen wat er gebeurt als je buiten op het terras zit of als je 

kinderen buiten spelen in je tuin. Daar wordt helemaal geen rekening mee gehouden 

Opmerkelijk is het feit dat bij een inplanting van nieuwe windturbines te Henegouwen SPE-

Luminus heeft beslist de dichtstbijgelegen windturbine op meer dan 650m van de eerste woning 

te plaatsen. Volgens SPE Luminus biedt deze voorzorg de beste garanties inzake veiligheid, 

geluidsimpact en schaduwvorming. 

Vooral 's nachts draagt het geluid van windturbines zeer ver. Terwijl 's nachts de wind meestal 

(bij mooie zomeravonden) aan de grond gaat liggen, blijft op een hoogte (bv. 100 meter) de 

wind gewoon doorwaaien. De turbine blijft dus op een hoog of zelfs hoger toerental doordraaien 

met geluidsoverlast tot gevolg. Ook is het geluid van een windturbine irritanter dan dat van 

snelwegen. Het zoeven of zwiepen van de wieken wordt ervaren als een trein die nooit stopt. 

Veel geluidsstudies hanteren gemiddelden. Als je 180 dagen 30 dB hebt en 180 dagen 50 dB 

hebt, heb je dus een gemiddelde van 40dB. Je dient dus te weten hoe lang en hoe vaak heb je 

waardes boven de 39 dB. Tevens dient er een opsplitsing te zijn tussen dag en nacht. 

Belgische Dokter en slaapcoach Bruno Ariens meldt : “Het wennen aan geluidsoverlast is 

een foute inschatting van de invloed die lawaai heeft op je slaap. Je slaapt misschien wel 

door, maar toch is er een belangrijke verstoring van je diepe slaap zonder dat je jezelf daar 

bewust van bent.” En gaat door met “Langdurige blootstelling aan geluid kan via lichamelijke 

stressreacties leiden tot een verhoogde bloeddruk en daarmee tot hart- en vaatziekten. Het 

gaat dus niet op om bezorgdheid over de gevolgen van lawaaioverlast door 

windturbines als flauw af te doen." 



Geluidsexperten Rick James en George Kamperman raden een minimum afstand van 1 km aan. 

Persoonlijk vindt James dat 2km beter is en Kamperman 2a3km. Ook de Duitse marketer Retexo-

Risp adviseert niet minder dan 2km.Wetende dat dit geschreven werd in de periode dat 

windturbines nog maar half zo hoog waren als de windturbines nu… 

Ook de Franse “Academy of Medicine” en de UK Noise Association raden een minimum afstand 

van 1,5 km aan. Ook Dr Nina Pierpont, de expert van het “wind turbine syndrome” raadt 2 km.  

Tevens concludeert de Franse Dr. Marjolaine Villey-Migraine in haar studie over de effect van 

industriële windturbines op de menselijke gezondheid dat de minimumafstand 5km zou moeten 

zijn 

Ook als je de onderhoudshandleiding leest wordt er daar aangeraden om voor de veiligheid van 

het onderhoudspersoneel niet binnen een straal van 400meter van de windturbine te komen. Ook 

zijn er ongevallen genoteerd waarbij er stukken van een windturbine tot 600 meter zijn 

weggeworpen en zelfs 1300 meter. Onderhoudspersoneel krijgt dus terecht advies mee om 

voorzichtig te zijn. Maar wat met de woningen en wegen? Met kinderen die spelen in de tuinen? 

Fietsers op de naburige fietsroutes? De auto’s op de E313 ? Zijn de mensenlevens van de mensen 

die daar wonen minder waard dan die van het onderhoudspersoneel ? 

In dit document werd getracht enkel objectieve feiten op te nemen. Er werd niet gesproken over 

de nadelen voor de natuur :  de vele vogels die hun dood vinden onder deze windmolens of de 

vleermuizen die sterven doordat ze hun oriëntatie verliezen. Ook kwam de horizonvervuiling niet 

aan bod. Ook hebben we het niet gehad over het feit dat er in Denemarken, het referentiepunt 

voor velen wat betreft windmolens nog steeds geen enkele traditionele kerncentrale werd 

gesloten. Ook hebben we het niet gehad over fiscale ontwijkingsmechanismen. Wel hebben we 

wat betreft de natuur aangekaart dat ivm vogelroutes er wel sprake was van de trekroute van 

kraanvogels die door dit gebied loopt, maar helaas geen sprake was van de beschermde witte en 

zwarte ooievaars. Ook vonden we het belangrijk te melden dat Hoeselt de beschermde Das 

geadopteerd heeft. Het aantal Dassen in Hoeselt is onbekend. Waarvan men het wel weet zijn 

locaties in oa Jongenbos , Romershoven,…  Als studies adviseren geen woningen te plaatsen in 

een straal van 1,5 tot 2 km van windturbines dan geldt dit minstens ook voor de dassen die een 

uitstekend gehoor hebben 

Na het lezen van dit document zal duidelijk blijken dat windenergie niet enkel voordelen heeft. 

Ook zonder overschrijding van de normen van slagschaduw en geluidshinder kan er wel degelijk 

overlast optreden. Bewijs hiervan zijn verschillende uitspraken door rechtbanken in Nederland 

waar er bijvoorbeeld sprake is van 75000 euro per woning als schadevergoeding voor de 

waardevermindering en de geluidsoverlast. Tevens werd de studie van Prof. Van den Berg van de 

Rijksuniversiteit Groningen overgenomen als wetenschappelijke basis voor het optreden van 

geluidsoverlast, met name in de nacht. Hierbij geldt een radius van 2 km waarbinnen overlast kan 

optreden. Van den Berg heeft metingen verricht aan windturbines van het fabrikaat (Enercon), zij 

het een kleiner type (E66, met rotordiameter van 66 , In Bilzen/hoeselt spreken we over een 

rotordiameter die mogelijk bijna het dubbele kan bedragen). “  

Het gaat dus niet op om eenvoudigweg te vermelden dat wanneer de afstand tot het 

dichtstbijzijnde huis meer is dan 250m er geen geluidsstudie vereist is. 

Industriële windturbineparken hebben een niet te onderschatten impact op de gezondheid van de 

omwonenden, tot twee kilometer in de omtrek, zo blijkt uit onderzoek. De medische wereld trekt 

aan de alarmbel.  



 

 Geluidsoverlast blijkt het grootste probleem te vormen. De Nederlandse fysicus Frits van den 

Berg (universiteit Groningen) beschrijft het in zijn doctoraatsthesis als volgt: "De lange wieken 

maken een geluid dat tot op twee kilometer afstand te horen is en 's nachts aanzwelt: een sterke 

ruis met daar bovenop een 'klots' of 'bonk'. De ene hoort er een passerende roeiboot in, de 

andere denkt aan een oude laars in een droogtrommel, een eindeloze trein, de branding of een 

opstijgende 747." 

Het stoort Van den Berg dat overheid en exploitanten de klachten van omwonenden afdoen als 

een 'not in my backyard'-houding. "Dat is gewoon arrogant. Mensen die op één tot twee 

kilometer afstand van een windturbinepark wonen, hebben er wel degelijk last van", zegt hij. 

Windenergie moet onze toekomst vrijwaren maar dit mag niet gaan ten koste van mensen of 

meer nog, onze kinderen. Indien er locaties zouden gezocht worden op 1,5 a 2 km van woningen 

dan zou windenergie een veel groter draagvlak hebben bij de bevolking. Dan krijgt de windenergie 

de wind in de zeilen mede dankzij de steun van lokale bevolking  

Windturbines bepalen mee onze toekomst, maar onze kinderen ook ! Daarom pleiten we om 

windturbines te plaatsen op een veilige afstand van woningen en scholen of in industriegebieden 

waar er andere geluidsnormen zijn. 

Ook kunnen we ons volledig aansluiten bij de opmerking van Prof Van Den Berg 

“Ik ben niet tegen windparken, maar ik ben er wel voor dat dat zorgvuldig gebeurt en liefst met 

wat medezeggenschap. Windturbinegeluid blijkt naar verhouding hinderlijker te zijn zodat het bij 

een aantal mensen zeker hinder zal veroorzaken. Bij een reëel geluidsniveau van 45 dB(A) 

ondervindt 31% van de omwonenden (straal 2,5km) hinder.  

Geluidshinder is volgens onderzoek het meest hinderlijke aspect voor omwonenden binnen een 

straal van 2,5km rond de windturbines. 

Ook stellen we ons de vraag of er al alternatieven werden bekeken voor deze 156 meter hoge 

reuzen, die overigens veel groter zijn dan het 102,7 meter hoge Atomium…. Op de windkaart staat 

de regio Kieleberg/Calvarieberg als groen ingekleurd. (ter info : Klasse 1 basiskleur groen: 

gebieden die zeker in aanmerking komen voor windenergie, met hoogste prioriteit) 

 


