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Windproject Bilzen-Hoeselt:
informatiedocument
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1. Inleiding
Begin 2022 diende burgercoöperatie Ecopower een nieuwe omgevingsvergunningsaanvraag in
voor twee windturbines te Bilzen-Hoeselt. Het gaat over twee turbines die op bijna exact
dezelfde locatie staan als windturbines in de eerdere aanvraag van februari 2020, zij het met
iets grotere rotordiameter en iets hoger vermogen dan de eerder aangevraagde windturbines.
Hiermee zorgen we voor een optimalere invulling van de ruimte: zo veel mogelijke hernieuwbare
energie opwekken met een zo klein mogelijke impact.
In dit document vatten we de belangrijkste achtergrondinformatie samen over het project en de
effecten ervan op de omgeving. Meer gedetailleerde informatie staat ook in de lokalisatienota
die samen met de vergunningsaanvraag is ingediend.

2. Klimaat- en energiebeleid
Alle overheidsniveaus (Internationaal, Europees, federaal, Vlaams én lokaal) engageren zich met
een klimaatambities tot het verminderen van de CO2-uitstoot. Naast het rationeler omspringen
met energie, is overschakelen op hernieuwbare energie daarbij één van de speerpunten.
In opvolging van het internationaal klimaatverdrag (1992) heeft België het Kyoto Protocol
(1997) en het klimaatakkoord van Parijs (2015) ondertekend. Daarmee verbindt ons land zich
ertoe om de nodige inspanningen te leveren om de klimaatverandering tegen te gaan en
daarmee onze planeet en al haar inwoners te beschermen voor de gevolgen ervan.
Ook Vlaanderen zet mee haar schouders onder de Europese energie- en klimaatdoestellingen
die werden afgesproken in het Clean Energy Package en die in het Fit for 55-pakket werden
aangescherpt, met als doel om de CO2-uitstoot tegen 2030 met 55% te verminderen t.o.v. het
niveau van 1990 en het aandeel hernieuwbare energie op te trekken tot 40%. Hoe Vlaanderen
de doelstelling wil bereiken is uitgewerkt in het Vlaams Energie- en Klimaatplan (2021-2030).
De gemeenten Bilzen en Hoeselt onderschreven beide het Burgemeestersconvenant en gaan
daarmee het engagement aan om ook lokaal aan de energietransitie te werken en de CO2uitstoot op hun grondgebied met 40% te verminderen tegen 2030. De realisatie van de twee
windturbines, één op het grondgebied van Bilzen en één op dat van Hoeselt, zorgt voor
opwekking van ca. 25.000 MWh groene stroom, wat overeenkomt met het elektriciteitsverbruik
van ca. 7150 gemiddelde Vlaamse huishoudens waardoor er ca. 10.000 ton CO2 vermeden
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wordt. Dat betekent een vermindering van de CO2-uitstoot op het grondgebied van beide
gemeenten samen met 5% 1.
Het windproject draagt bij aan de klimaatdoelstellingen en creëert daarnaast ook
maatschappelijke meerwaarde. Het wordt immers voor 100% opengesteld voor rechtstreekse
burgerparticipatie. Dat betekent dat alle omwonenden en geïnteresseerden mee eigenaar
kunnen worden via burgercoöperatie Ecopower en het windproject zo maximaal wordt ingevuld
als energiegemeenschap.

3. Lokalisatienota
De vergunningsaanvraag voor een windturbineproject bevat een lokalisatienota. Deze nota
brengt de effecten in kaart van het windproject op de lokale omgeving en bestudeert de
factoren mens, natuur en milieu.
De lokalisatienota omvat verschillende onderzoeksgebieden over de impact van de
windturbines: geluid, slagschaduw, natuur en landschap
Ook de aspecten veiligheid, sport en recreatie, landbouw, wonen, industrie- en
bedrijventerreinen, luchtvaart en ruimtelijke en energetische optimalisatie komen uitgebreid aan
bod. In dit informatiedocument wordt er ingegaan op de eerste vier aspecten.

Figuur 1: inplanting van de windturbines

1

Gebaseerd op de CO2-inventarissen 2019 opgemaakt door het Vlaams Energie- en Klimaat Agentschap
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4. Geluid
Windturbines veroorzaken geluid wanneer ze draaien. Wanneer er weinig wind is, zullen ze
nauwelijks geluid maken. Het geluid is afkomstig van de generator in de gondel en van de
rotatiesnelheid van de wieken.
Geluid wordt uitgedrukt in dB(A), waarbij een filter is toegepast die overeenkomt met de
gevoeligheid van het menselijke oor. Dat betekent dat de lage en de hoge frequenties
(waarvoor het menselijke oor minder gevoelig is) minder zwaar worden doorgerekend.
Informatie over infrasoon geluid is terug te vinden op de website van de provincie OostVlaanderen in dit document. De informatie over geluid staat op pagina’s 3, 4 en 5.
Het geluid in een dagelijkse werkomgeving bedraagt ongeveer 50 à 60 dB(A). Wanneer het zakt
tot onder de 35 dB(A), dan is het heel stil in de omgeving. Ter vergelijking in een stiltegebied ligt
het geluidsniveau tussen 35 en 40 dB(A).
Geluid wordt uitgedrukt volgens een logaritmische schaal. Dat betekent dat een verhoging van
het niveau met 3 dB(A) waargenomen wordt door het menselijke oor als een verdubbeling van
het geluidsniveau.

Figuur 2: geluid - wat is een decibel?
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De geluidstudie toetst het windproject aan de Vlarem-richtwaarden voor windturbinegeluid (zie
Tabel: Richtwaarden windturbinegeluid dB(A)). En vertrekt vanuit de hypothetische situatie dat
er geen achtergrondgeluid optreedt. In werkelijkheid wordt het gebied verstoord door
achtergrondgeluid aanwezig van het wegverkeer op de E313. Het geluid van de autosnelweg zal
ter hoogte van de woningen vaak hoger zijn dan het geluid van de windturbines. Daardoor zullen
de windturbines er niet/nauwelijks gehoord worden.
Naar aanleiding van een eerdere vergunningsaanvraag gebeurden er metingen van het
achtergrondgeluid in de Nederstraat in Hoeselt. Het achtergrondgeluid is het geluidsniveau dat
95% van de tijd overschreden wordt binnen een periode van 1 uur.
Uit de meting bleek dat het achtergrondgeluid er enkel tijdens de diepe nacht, nl. tussen 00u00
en 04u00, wanneer er weinig verkeer is op de E313, zakt onder 39 dB(A). We hebben voor de
opmaak van de huidige omgevingsvergunning geen nieuwe achtergrondgeluidsmetingen laten
uitvoeren. Dat betekent dat we geen gebruik maken van de mogelijkheid voorzien in de
VLAREM-regelgeving om de richtwaarden voor het windturbinegeluid op te hogen tot het
achtergrondgeluid. Bovenstaande gegevens m.b.t. het achtergrondgeluid zijn dus zuiver
indicatief en tonen aan dat er langs de E313 al een redelijk achtergrondgeluid aanwezig is.
Omdat dat achtergrondgeluid veelal hoger is dan het geluid dat de windturbines produceren,
zullen de windturbines nauwelijks gehoord worden.
Het windproject moet en kan voldoen aan de VLAREM-richtwaarden voor windturbinegeluid die
gelden in de nabijheid van woningen (buiten). Woningen in woongebied zijn door de regelgeving
beter beschermd dan zonevreemde woningen. Onderstaande tabel geeft de maximale waarden
voor het windturbinegeluid nabij de woningen.

Gewestplan

Dag

Avond / nacht

Woongebied

44

39

Agrarisch gebied

48

43

Tabel 1: richtwaarden windturbinegeluid dB(A)

Wanneer de windturbines draaien op vol vermogen (windsnelheid meer dan 8 m/s) dan voldoet
het project overal ruimschoots aan de VLAREM-geluidsnormen vastgelegd voor overdag.
Hierna enkele voorbeelden, gevolgd door de bijhorende kaart.
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-

-

-

Punt A:
o Toegelaten windturbinegeluid dagperiode = 44dB(A)
o Specifiek geluid windturbine = 40dB(A)
Punt H:
o Toegelaten windturbinegeluid dagperiode = 44dB(A)
o Specifiek geluid windturbine = 42dB(A)
Punt J:
o Toegelaten windturbinegeluid dagperiode = 48dB(A)
o Specifiek geluid windturbine = 43dB(A)

J
H

Figuur 3: Geluidsimpact dagperiode

‘s Nachts zullen de windturbines niet op vol vermogen draaien, maar in licht gereduceerde
toestand, waardoor de rotatiesnelheid wat beperkt wordt en het geluid vermindert. Op die
manier zal het windproject ook voldoen aan de VLAREM-geluidsnormen ‘s avonds en ‘s nachts
(van 19.00 tot 7.00 uur). Een aantal punten als voorbeeld, gevolgd door de bijhorende kaart:
-

Punt H:
o Toegelaten windturbinegeluid nachtperiode = 39dB(A)
o Specifiek geluid windturbine = ca. 39dB(A)
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-

Punt J:
o Toegelaten windturbinegeluid nachtperiode = 43dB(A)
o Specifiek geluid windturbine = ca. 41dB(A)

J
H

Figuur 4: geluidsimpact nachtperiode uitgetekend op het gewestplan, de turbines liggen in landbouwgebied (geel)

5. Slagschaduw
Slagschaduw is de bewegende schaduw die kan ontstaan als de zon laag staat en schijnt op de
draaiende wieken van een windturbine.
Voor slagschaduw die binnenvalt in binnenruimten bestaat er wetgeving: de slagschaduw op
een woning mag niet meer bedragen dan 8 uur per jaar waarvan nooit langer dan 30 minuten
per dag; voor kantoren bedraagt het maximum 30 uur per jaar waarvan ook nooit langer dan 30
minuten per dag. Alle woningen die in het slagschaduwbereik liggen en die zonder ingrijpen meer
dan 8 uur slagschaduw per jaar kunnen ondervinden worden in de windturbine geprogrammeerd
en gemonitord. Zodra de norm overschreden wordt voor een woning, legt de programmatie de
windturbine automatisch stil. De exploitant moet dit voor elke woning bijhouden in een logboek
dat altijd gecontroleerd mag worden.
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Figuur 5: slagschaduw in een notendop

Figuur 6: slagschaduwcontouren (uren/jaar)
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Op bovenstaande figuur staat het gebied afgebakend waarbinnen er maximaal 8 uur
slagschaduw per jaar zal optreden (blauwe lijn). Dreigt deze norm overschreden te worden dan
wordt de windturbine automatisch stilgelegd.
Voor de gele punten met een letter aangeduid op de figuur zijn slagschaduwkalenders
opgemaakt. Op deze kalenders is te zien wanneer er slagschaduw op de woning kan vallen. Dat
betekent niet dat er op dat moment ook slagschaduw zal zijn, want die ontstaat enkel bij
voldoende wind en wanneer de zon schijnt.
Enkele voorbeelden:
Woning C (t.h.v. Kleistraat 8) kan slagschaduw hebben afkomstig van drie windturbines:
•
•

•

WT2: in mei en eind juli/begin
augustus tussen 20.00 en 21.00 uur;
WT3: vanaf eind maart tot begin mei
en vanaf begin augustus tot midden
september tussen 18.00 en 19.30
uur;
WT4: in januari en november ‘s
morgens bij zonsopgang ongeveer
tussen 9.00 en 10.00 uur.

Volgens de simulaties kan er ca. 18 uur
per jaar slagschaduw op deze woning
vallen. Zoals wettelijk bepaald zal de
slagschaduw in praktijk beperkt blijven
tot 8 uur per jaar.

Figuur 7: slagschduwkalender woning C

Woning Z (t.h.v. kruising HertenwegBosveldstraat) kan slagschaduw
hebben afkomstig van drie windturbines:
•

•
•

WT1: vanaf half april (tussen 17.30 en
18.15 uur) tot half mei (tussen 18.30
en 19.15 uur) en in september tussen
18 en 19 uur;
WT2: vanaf november tot midden
februari tussen 11.30 en 13.00 uur;
WT3: vanaf eind november tot
midden januari tussen 9.00 en 10.00
uur.
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Volgens de simulaties kan er ca. 21,5 uur per jaar slagschaduw op deze woning vallen. Zoals
wettelijk bepaalt zal de slagschaduw in praktijk beperkt blijven tot 8 uur per jaar.

Receptor E (Nederstraat 98 te Hoeselt) is
representatief voor de woningen op het einde
van de Nederstraat te Hoeselt. Er kan
slagschaduw optreden afkomstig van twee
windturbines:
•

•

WT1: in de maanden april/mei en
augustus/september (tussen 19.00 en
20.00 uur)
WT2: in de wintermaanden
december/januari (tussen 9.00 en 10.00
uur)
Figuur 9: slagschaduwkalender receptor E

Receptor S (ter hoogte van woning
Melleveldstraat 30) is representatief voor
de woningen nabij het kruispunt van de
Proefbosstraat met de Melleveldstraat te
Hoeselt en kan slagschaduw hebben
afkomstig van 1 windturbine:
WT2: in de zomermaanden juni/juli (6.00
tot 7.00 uur)
•

Figuur 10: slagschaduwkalender receptor S
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Receptor I (t.h.v. woning Kleistraat 64,
Bilzen) kan slagschaduw hebben
afkomstig van één windturbine:
•

WT1: tijdens wintermaanden november,
december en januari omstreeks 15.00
uur.

Figuur 11: slagschaduwkalender receptor I

Receptor AG (t.h.v. Meremweg 46, Bilzen)
De receptor AG is reprenstatief voor de
nieuwbouwwijk ter hoogte van de
Sterappelstraat en de Boskoopstraat.
Receptor AG kan slagschaduw hebben
afkomstig van één windturbines:
WT2: in de maanden juni en juli bij
ondergaande zon (omstreeks 21.00 uur)
•
bijna te beschouwen als verwaarloosbaar
wegens grote afstand
•

Figuur 12: slagschaduwkalender receptor AG

6. Natuur
De effecten van windturbines op natuur hebben betrekking op (tijdelijke) wijzigingen in de
vegetatie op de plaatsen waar de windturbines gebouwd worden, en mogelijke impact op
leefgebieden en vliegbewegingen van vogels en vleermuizen. Om de effecten te kunnen
beoordelen wordt de inplanting van de windturbines getoetst aan de aanwezige en beoogde
natuurwaarden in de omgeving via een natuurstudie.
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1.

Beschermde gebieden

De windturbines liggen niet binnen de contouren van beschermde gebieden (VEN-gebied en
speciale beschermingszone van Natura 2000).
Gezien de ruime afstanden van de windturbines tot de Speciale Beschermingszones van Natura
2000 en de gebieden van het Vlaams Ecologisch Netwerk, het relatief open en biologische
minder waardevol agrarisch gebied waar de windturbines zich bevinden, de harde barrière die
E313 vormt tussen de projectzone en het Jongenbos, en bijgevolg de beperkte
uitwisseling/interactie van de soorten tussen deze verschillende gebieden over de projectzone,
kan het windproject geen betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van de
Speciale Beschermingszone veroorzaken en zal het project geen onvermijdbare noch
onherstelbare schade veroorzaken aan de natuur van het VEN.
2.

Waardevolle natuur

Er worden geen aanzienlijke effecten verwacht inzake direct ruimteverlies door de constructie
of exploitatie van de windturbines. Het ruimtebeslag blijft beperkt tot het strikt noodzakelijke. Er
bevinden zich geen kritische of kwetsbare vegetaties of soorten en de omringende zones blijven
behouden zodat er uitwijkmogelijkheden zijn voor de aanwezige fauna.
3.

Vogels en vleermuizen

De windturbines liggen niet binnen een pleistergebied, slaapplaats, broedgebied, broedkolonie,
weidevogelgebied of akkervogelgebied noch binnen een voedsel-, slaap- of seizoenstrekroute
of een buffer rond deze gebieden. Ook vogeltellingen van de laatste 10 jaar wijzen er niet op dat
de windturbines een betekenisvolle impact kunnen hebben op de avifauna (vogels en
vleermuizen).
WT1 ligt in open landbouwgebied buiten risicozone voor vleermuizen. WT2 bevindt zich echter
op 150m van het Watervalbos, waardoor impact op foeragerende vleermuizen niet uit te sluiten
valt. Om eventuele impact op vleermuizen te voorkomen wordt voor WT2 een stilstandregime
voorgesteld: de windturbine wordt van 1 april tot en met 31 oktober van zonsondergang tot
zonsopgang stilgelegd, wanneer aan volgende meteorologische voorwaarden is voldaan:
•
•
•

temperatuur op rotorhoogte > 6°C
windsnelheid op rotorhoogte < 6 m/s
neerslagintensiteit < 5 mm/u.

Ook zal de vleermuisactiviteit gemonitord worden door continue metingen van overvliegende
risicosoorten op turbinehoogte via een automatische batdetector aan de gondel van WT2. Op
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basis van de resultaten van deze monitoring kan het stilstandregime later opnieuw geëvalueerd
worden.
De windturbines worden niet gebouwd in waardevol ecologisch gebied. Voor de aanleg van WT1
zal de berm aan de Paneelstraat over een strook van circa 15m verhard worden. Daarvoor wordt
een vegetatiewijziging aangevraagd.
Er kan algemeen besloten worden dat de vier geplande windturbines geen significante effecten
zullen hebben op de vogelsoorten en de vleermuizen die in de omgeving van het windproject
voorkomen.

7. Landschap (visuele simulaties)
Windturbines nemen maar een klein stukje grondoppervlakte in, maar zijn wel zichtbaar in het
landschap. Deze zichtbaarheid is sterk afhankelijk van o.a. het standpunt en het weer. Voor een
nieuw project worden steeds simulatiebeelden gemaakt vanuit verschillende zichtpunten.

Figuur 13: simulatiebeeld - zicht op WT1 vanaf Beverst (hoeve maan)
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Figuur 14: simulatiebeeld - zicht op WT1 vanaf Kleistraat

Figuur 15: simulatiebeeld - zicht op WT1 vanaf Nederstraat
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Figuur 16: simulatiebeeld - zicht op WT1 vanaf de Nederstraat

Figuur 17: simulatiebeeld - zicht op WT1 vanaf de Paneelstraat
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Figuur 18: simulatiebeeld - zicht op WT1 en WT2 vanaf de Raafstraat

Figuur 19: simulatiebeeld - zicht op WT2 vanaf de Hulterhofstraat
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Figuur 20: simulatiebeeld - zicht op WT2 vanaf het O-L-V-plein

Figuur 21: simulatiebeeld - zicht op WT2 vanaf de Proefbosstraat
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Figuur 22: simulatiebeeld - zicht op WT2 vanaf de Elstarstraat, waar een nieuwe woonwijk gebouwd wordt
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