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Samenvatting	

Deze lokalisatienota kadert in de vergunningsaanvraag voor de realisatie van in 3 windturbines 
op het grondgebied van de gemeente Assenede.  
 
Het betreft windturbines met een maximale tiphoogte van 180 m (mast + 1/2 rotordiameter) en 
een wiekdiameter van maximaal 114 meter. De windturbines worden ingeplant in agrarisch ge-
bied.  
 
Aan alle vigerende regelgeving wordt voldaan en het project scoort positief in de onderzoeken 
in de verschillende deelaspecten. 
 
De windturbines staan op voldoende afstand van de belangrijke nabijgelegen natuurgebieden. 
Het projectgebied en zijn directe omgeving zijn eerder van beperkt belang voor vogels en 
vleermuizen. Het projectgebied ligt op voldoende afstand tot voorname gebieden en trekroutes 
voor vogels en vleermuizen 
 
De windturbines respecteren eveneens voldoende de afstand ten opzichte van de dichtstbijge-
legen woonzones en infrastructuur. In de buurt van het windpark is er weinig bewoning. Alle niet 
betrokken woningen liggen op meer dan 250 m van de windturbines. 
 
Het windpark respecteert de geluids- en slagschaduwnormen voor alle woonzones en individue-
le woningen, zoals vooropgesteld door de Vlarem-regelgeving. De windturbines worden uitge-
rust met een stilstandregeling. De norm met betrekking tot slagschaduwhinder zoals opgelegd 
door de Vlarem-regelgeving wordt daardoor nergens overschreden.  
 
De windturbines werden gecertificeerd en zijn conform de laatste veiligheidsvoorschriften.  
 
De windturbines zullen ongeveer 15.000 MWh per jaar produceren, dit is equivalent aan de 
elektriciteitsbehoefte van circa 4286 gezinnen.  
 
Er werd zeer veel aandacht besteed aan een correcte inplanting van de windturbines. De wind-
turbines zijn parallel ingeplant langs de autosnelweg E34.  
 
Gezien het voorliggend windturbineproject 3 windturbines voorziet, kan er worden gesproken 
van een clustering van windturbines. Ze worden ruimtelijk geconcentreerd aan de rand van 
het Zeehavengebied Gent en het project wordt ruimtelijk gebundeld met de E34. Door deze 
bundeling wordt de huidige versnippering enkel vertikaal versterkt. De locatiekeuze past bo-
vendien binnen de gewenste ruimtelijke structuur van de omgeving van het projectgebied.  
 
De inplanting van de windturbines binnen de bestemming agrarisch gebied is verenigbaar met 
de geldende bestemmingsvoorschriften en hypothekeert de huidige functies van het gebied op 
geen enkele manier. Gezien er eveneens geen bijzondere plannen van aanleg of ruimtelijke 
uitvoeringsplannen gelden in het projectgebied, is de bouw en exploitatie van de voorgestelde 
windturbines vanuit stedenbouwkundig oogpunt vergunbaar. 
 
De initiatiefnemer is ervan overtuigd dat de inplanting, tussenafstanden en windturbinekeuze de 
meest optimale invulling vormen van de betrokken zone. Ook is de initiatiefnemer van mening 
dat de locatie zeer geschikt is voor windturbines, ondermeer gelet op de clustering met de auto-
snelweg E34.  
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HERNIEUWBAAR ENERGIEBELEID  

Het energiebeleid in de Europese Unie is onder meer gericht op het verhogen van de duurzaam-
heid van de energievoorziening.  
 
In maart 2007 kwamen de EU-landen de zogenaamde 20-20-20-doelen overeen. 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 energie-
bronnen in het energieverbruik. Deze doelstellingen zijn tevens opgenomen in de Europese richt-
lijn 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 kleine 3%. Windenergie is één van de belangrijkste bronnen om deze doel-
stelling 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 6% groene stroom te komen in 2010. De 
groei van de groene stroomproductie wordt gestimuleerd door het marktconforme systeem van 
groenestroomcertificaten dat in werking is getreden op 1 januari 2002.  
 
 
LOKALISATIENOTA 
 
Deze lokalisatienota geeft een grondige analyse van visuele, akoestische, landschappelijke en 
elke mogelijke andere impact van het windenergieproject op de omgeving. De verschillende deel-
gebieden werden afzonderlijk onderzocht. Het voornaamste referentiedocument hierbij is de om-
zendbrief EME/2006/01- RO/2006/02 “Afwegingskader en randvoorwaarden voor de inplanting 
van windturbines”. Desgevallend werden ook onderzoeken van externe en onafhankelijke erva-
ringsdeskundigen gedaan en adviezen van overheidsinstanties ingewonnen.  
 
Deze nota werd opgemaakt volgens het sjabloon bij de aanvraag van de stedenbouwkundige 
vergunning voor grootschalige windturbines (via http://www.energiesparen.be/node/914). 
 
Deze lokalisatienota is ook elektronisch beschikbaar gesteld als pdf-file, zie CD-rom in Bijlage.
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Aanvraag 

Identiteit van de initiatiefnemers 

Aanvrager:  Storm 17 bvba1 in samenwerking met Eneco Wind Belgium NV2 
 

 

Statuut:   Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid 
 

 

Adres:    Storm 17 bvba   Eneco Wind Belgium NV 
   Katwilgweg 2   Battelsesteenweg 455i 
   2050 Antwerpen  2800 Mechelen 
 
 
    
Tel:    +32 3 210 07 20  +32 15 40 41 90 

 

 

E-mail:    info@storm.be   jh@enecowindbelgium.com 

 

 
Deze lokalisatienota kadert in de vergunningsaanvragen voor de realisatie van 3 windturbines 
op het grondgebied van de gemeente Assenede. De turbines sluiten aan op de bestaande lijnin-
frastructuur E34/N49 (autosnelweg). De windturbines staan ingeplant in agrarisch gebied. 
 
Binnen het projectgebied is gekozen om een windpark te ontwikkelen met 3 windturbines van 
een groter type. Bij het berekenen van de energieopbrengsten van verschillende type windtur-
bines kan er gesteld worden dat de energieopbrengst van windturbines met een grotere rotordi-
ameter (RD 114m) gelijk (of zelfs meer) is aan de energieopbrengst van meerdere kleinere 

                                                      
1 Storm 17 bvba is een dochteronderneming van Storm Management NV, een Vlaamse windpark-ontwikkelaar die werd 
opgericht in 2009. 
 
2 Eneco Wind Belgium werd opgericht in 2001 (toenmalige naam Air Energy) en is een vennootschap die zich richt op 
de ontwikkeling, bouw, financiering en exploitatie van windenergieprojecten. Van bij de start genoot de groep van een 
solide reputatie die haar toeliet uit te groeien tot één van de belangrijkste spelers op de Belgische windturbinemarkt. De 
huidige geïnstalleerde capaciteit bedraagt 155 MW. Daarnaast zijn er nog verschillende projecten in aanbouw of in 
ontwikkeling. 
Eneco Wind Belgium is een 100% dochtermaatschappij van de energiegroep Eneco. De Eneco Groep levert op van-
daag energie aan meer dan 2 miljoen klanten en stelt 7000 mensen te werk. Eneco is actief in productie, transport en 
levering van elektriciteit en gas en wil een 100% groen productiepark uitbouwen. In België heeft Eneco een stevig klan-
tenbestand uitgebouwd met belangrijke industriële klanten o.a. BMW, Inbev , Pfizer en meer dan 200.000 particuliere 
klanten. Eneco is ook zeer actief op andere gebieden in duurzame energieproductie zoals biovergisting, zon en biomas-
sa. 
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windturbines (vb. RD 82). Door te opteren voor een windpark met een minder aantal windturbi-
nes, maar een grotere rotordiameter, is er minder milieutechnische impact op de omgeving. 
 
De initiatiefnemers onderzoeken momenteel de mogelijkheid om in oostelijke richting extra 
windturbines te ontwikkelen, evenwijdig met de autosnelweg E34/N49, aansluitend op de lijn 
met de inplanting van de windturbines in onderhavige nota. In het oostelijk projectgebied is ech-
ter een beschermde hoeve gelegen waardoor de ontwikkeling van het projectgebied bijkomend 
studiewerk en onderzoek vraagt. Dit bijkomend onderzoek moet aantonen onder welke condi-
ties de zone tussen de autosnelweg R4 en het projectgebied uit onderhavige nota ingevuld kan 
worden met windturbines. Aansluitend op de lijn windturbines langs de E34/N49 wordt door de 
initiatiefnemer eveneens bestudeerd om een aantal windturbines te ontwikkelen langs de R4 
om op die manier het volledige windpark te laten aansluiten op in ontwikkeling zijnde windpar-
ken in het havengebied Gent. 
 
De aanvragers zijn ervan overtuigd dat de inplanting, tussenafstanden en windturbinekeuze de 
meest optimale invulling vormen van de betrokken zone. 
 
Gezien de aard van de aanvraag betreft het een project van algemeen belang. 
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1 Technische beschrijving van het project 

 Aantal windturbines: 3 
 
 Vermogen van de windturbine (in MW): max. 3,5 MW 
 
 Wiekdiameter: max. 114 m 
 
 Tiphoogte:  max. 180 m 
 
 Verwachte productie op deze locatie: ca. 15 000 MWh/jaar 
 
 Ligging: x en y-coördinaten (in meter, Lambert 72 coördinaten) per windturbine: 
 
 

 x-coördinaat y-coördinaat 
WT 01 106330 209929 
WT 02 106755 209906 
WT 03 107567 209848 
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1.1 Algemene kenmerken 
 
De windturbine heeft een volle buismast, in staal of beton uitgevoerd. 
 
De transformator voor omvorming van laag naar middenspanning, bevindt zich bovenaan in de 
gondel of onderaan in de mast.  
 
De windturbine is van het traag draaiende type.  
 
 
1.2 Technische kenmerken 
 
De studies in onderhavige nota werden uitgevoerd voor een windturbine met de volgende tech-
nische specificaties: 

 Vermogen: max 3,5 MW;  
 Rotordiameter van maximaal 114 meter; 
 Tiphoogte maximaal 180 meter. 

 
 
1.3 Sturing en regeling 
 
Sturing en regeling: pitch / variabel toerental. 
 
 
1.4 Veiligheid en certificering 
 
De windturbine is gecertificeerd volgens IEC61400 in de klasse II/III of gelijkwaardig.  
 
 
1.5 Netkoppeling 
 
De windturbines worden via een ondergrondse middenspanningskabel en een middenspan-
ningscabine op het net aangesloten. Hiertoe wordt een netkoppelingsstudie aangevraagd bij de 
netbeheerder. 
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2 Stedenbouwkundige aspecten 

 
Hieronder wordt het afwegingskader voor het bepalen van de inpasbaarheid en de ruimtelijke 
motivering besproken.  
 
 
2.1 Omzendbrief 
 
Deze lokalisatienota is opgebouwd volgens het sjabloon3 met de vereisten van de omzendbrief 
EME/2006/01 - RO/2006/02 “Afwegingskader en randvoorwaarden voor de inplanting van wind-
turbines”, die de vorige omzendbrief EME 2000.01 vervangt en een afwegingskader biedt voor 
de beoordeling van vergunningsaanvragen van windturbines. 
 
 
2.2 Verantwoording 
 
De verschillende overheden (Vlaams, Belgisch, Europees) hebben de intentie om de uitstoot 
van schadelijke broeikasgassen terug te dringen. Hiervoor is het nodig het energieverbruik te 
beperken en te voorzien in groene stroom. Dit resulteerde in diverse doelstellingen. Tegen 2020 
moet 13% van het volledig energieverbruik in België uit hernieuwbare energiebronnen komen. 
Vlaanderen heeft dit vertaald in een energiedecreet. Volgens het energiedecreet streeft Vlaan-
deren naar 9% groene stroom tegen 2014 en 13% in 2020. Om deze doelstelling te halen zijn 
nog inspanningen nodig. Voorliggend project kan helpen om deze doelstelling te halen. 
 
 
2.3 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 
 

                                                      
3 Bron : http://www.energiesparen.be/node/914 
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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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 buffering5)).  

 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).  

 Klasse 0 (basiskleur rood, roos, beige): gebieden die niet in aanmerking komen voor de toe-
passing van windenergie en dus worden uitgesloten (bvb. woongebieden, natuurgebieden, 
beschermde landschappen (met negatieve buffering)).  

 
Deze studie werd afgerond in september 2000 en was gebaseerd op de toenmalige omzend-
brief EME/2000.01. Gezien het Windplan niet werd aangepast aan de beleidsvisie inzake de 
inplantingvoorschriften voor windturbines, de nieuwe omzendbrief EME/2006.01–RO/2006/02 
en evenmin aan de opgemaakte BPA’s, APA’s, RUPS of andere gebiedsgebonden beleidsvi-
sies, dient het Windplan Vlaanderen als indicatief te worden geïnterpreteerd.  
 
Deze bevindingen dienen in acht genomen te worden bij een lezing van het Windplan Vlaande-
ren. Het Windplan Vlaanderen baseerde zich op bepaalde premissen die met het verstrijken 
van de jaren en de inzichten van de besturen grondig zijn gewijzigd. Het Windplan Vlaanderen 
werd nooit aangepast aan deze evolutie. 
 
Op onderstaande kaart (Figuur 2.1) wordt de inplanting van de windturbines op het Windplan 
Vlaanderen getoond. De windturbines staan ingeplant in een zone met aanduiding klasse 2. 
Gezien de lokale situatie kan worden gesteld dat de gebiedsindeling volgens het Windplan 
Vlaanderen hier achterhaald is. De windturbines bevinden zich volgens het gewestplan in agra-
risch gebied. Volgens de klasse-indeling zijn dergelijke gebieden ingedeeld als klasse 1.  
 

                                                      
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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Figuur 2.1. Uittreksel van het Windplan Vlaanderen (ODE & VUB) 
 
 
2.4 Beleidscontext 
 
2.4.1 Afwegingselementen voor de locatie van windturbines 
 
In het RSV zijn geen specifieke ontwikkelingsperspectieven opgenomen voor windturbines. Het 
ruimtelijk principe van gedeconcentreerde bundeling uit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 
wordt algemeen voor de inplanting van windturbines verfijnd in het principe van de plaatsdeling 
(site sharing).  
 
Door windturbines zoveel als mogelijk te bundelen, moet het behoud van de nog resterende 
open ruimte in het sterk verstedelijkte Vlaanderen worden gegarandeerd. De absolute voorkeur 
gaat dan ook uit naar het realiseren van windenergieopwekking door middel van een clustering 
van windturbines. Een verspreide inplanting van verschillende individuele turbines is niet aan-
gewezen. Vanaf drie windturbines wordt er gesproken van een clustering. 
 
Binnen het voorliggend project worden er drie windturbines geclusterd parallel aan de E34.  
 
Het clusteringsprincipe kan als volgt worden geoperationaliseerd: 
 

 Ruimtelijke concentratie van windturbines in de nabijheid van of in de stedelijke gebie-
den/netwerken en de kernen van het buitengebied;  

 
De windturbines worden ruimtelijk geconcentreerd aan de rand van het Zeehavengebied 
Gent. 
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 Een technisch haalbare locatie in de open ruimte kan worden onderzocht indien er naar 

een zo groot mogelijke ruimtelijke bundeling wordt gestreefd met andere infrastructuur, 
bij voorkeur grotere lijninfrastructuur (vb. wegen, spoorwegen, rivieren, hoogspannings-
lijnen, …) die reeds een belangrijke ruimtelijk-landschappelijke en visuele impact heeft 
en een bijkomende markering kan betekenen.  

 
Het voorliggend project wordt ruimtelijk gebonden aan de E34. 
 
De locatiekeuze voor windturbines en windturbineparken zal in zowel de stedelijke gebieden, de 
bedrijvenzones en de kernen, als in de open ruimte moeten passen binnen een samenhangen-
de visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van het betrokken gebied.  
 
In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen worden volgende afwegingselementen vermeld op 
basis waarvan een toetsing van de locatie voor de windturbines of windturbineparken aan de 
visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling kan plaatsvinden: 
 
 het project sluit aan bij de schaal en de opbouw van het landschap; 

 
Het project sluit aan bij de schaal en de opbouw van het landschap. (zie verder onder land-
schap).  

 
 de omvang van het project tast de structuur en de essentiële functies van de Randstedelijke 

gebieden of het buitengebied niet aan. 
 

De omvang van het project tast de structuur en de essentiële functies niet aan. De windturbines 
worden ingeplant aan de rand van het Zeehavengebied Gent, in een agrarisch gebied dat reeds 
doorsneden wordt door de E34, de R4 en diverse ontginningsgebieden of KMO-zones.  

 
 

Concreet betekent dit laatste afwegingselement dat de inplanting van windturbines of een wind-
turbinepark in het buitengebied in principe moet worden vermeden in: 
 
 gebieden zonder of met een beperkte verstoring van het ruimtelijk functioneren van land-

bouw, natuur en bos door andere functies (wonen, verkeersinfrastructuur, recreatie, ...); 
 gebieden met een (potentieel) belang voor het functioneren van de agrarische (bouwvrij 

agrarisch gebied, …), de natuurlijke (speciale beschermingszones, grote eenheden natuur, 
…) en de bosstructuur; 

 de gebieden met een statuut als ankerplaats volgens de landschapsatlas. 
 
De inplanting van de voorliggende windturbines voldoen aan de bovenstaande stellingen.  
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2.4.2 Bestaande en gewenste ruimtelijke structuur projectgebied 
 
Bestaande ruimtelijke structuur  
projectomgeving 

Gewenste ruimtelijke structuur  
projectomgeving 

Het projectgebied is gelegen in het noorden van de pro-
vincie Oost-Vlaanderen in het open ruimtegebied ten 
westen van het Zeehavengebied Gent. Het betreft hier de 
regio “Veldgebied Brugge – Meetjesland”, meer bepaald 
de deelruimte “Noordelijk Zandig Meetjesland (oostelijk 
deel)”.  
Uit het Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (RSV) 
blijkt dat het projectgebied gelegen is aan de rand van 
het grensoverschrijdend stedelijk netwerk ‘Gent-
Terneuzen’. De Zeehaven van Gent werd in het RSV 
geselecteerd als economisch knooppunt – Poort. De au-
tosnelweg E34 (A11/N49) Havenweg (Zeebrugge – Ant-
werpen) vormt de voornaamste interhavenverbinding 
over de weg en bezit een verbindende functie op interna-
tionaal en Vlaams niveau (hoofdweg). De nabijgelegen 
R4-West heeft een verbindingsfunctie (en in mindere 
mate een verzamelfunctie) op Vlaams niveau (primaire 
weg type I). Het Kanaal Gent-Terneuzen maakt onder-
deel uit van het hoofdwaterwegennet met een internatio-
nale verbindende functie. Voorts zijn geen ruimtelijke 
structuurbepalende elementen, zoals spoorwegverbin-
dingen, hoogspanningsleidingen en economische struc-
turen, op Vlaams niveau aanwezig in de omgeving van 
het projectgebied. 

Voor de deelruimte “Noordelijk Zandig Meetjesland (oos-
telijk deel)” wordt de volgende de Ruimtelijke visie voor 
landbouw, natuur en bos vooropgesteld: ‘Dit groot aan-
eengesloten landbouwgebied, ten noorden van het Leo-
poldskanaal wordt gekenmerkt door dijken en kreken, 
wordt gevrijwaard voor de land- en tuinbouwsector. Het 
ruimtelijk beleid is erop gericht de typische ontginnings-
structuren (blok- en repelpercelering), het netwerk van 
sloten en perceelsrandbegroeiingen en kleine land-
schapselementen te behouden en te versterken.’ 
 
Voor het voorliggend project zijn de volgende concepten 
relevant (Figuur 2.2): 

 Samenhangend landbouwgebied met grondgebon-
den landbouw als drager van de open ruimte (56.2, 
56.3) 

 Minder samenhangend landbouwgebied met ruimte 
voor een gedifferentieerde landbouwontwikkeling 
(57.5, 57.6) 

 Behoud en versterken van markante terreinovergang 
polder-zandstreek (63.1) 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

Figuur 2.2: Uittreksel gewenste ruimtelijke structuur Veldgebied Brugge – Meetjesland, deelruimte “Noor-
delijk Zandig Meetjesland (oostelijk deel)”. 
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Bestaande ruimtelijke structuur 
projectomgeving 

Gewenste ruimtelijke structuur 
projectomgeving 

Binnen de provincie Oost-Vlaanderen6 (PRS-OV) be-
vindt het projectgebied zich op de rand van de deelge-
bieden ‘Oost-Vlaams kerngebied’, grenzend aan het 
‘westelijk open ruimtegebied’. Het projectgebied is zowel 
op landschappelijk, als op ruimtelijk en functioneel vlak 
gelegen t.h.v. een overgangszone, een zgn. scharnier-
regio. 
 
Nabij het projectgebied werden Zelzate en Ertvelde gese-
lecteerd als hoofddorpen en Rieme als woonkern. Het 
projectgebied is deels gelegen t.h.v. de relictzone ‘Kas-
teelken’ en nabij de relictzone ‘Katte-Denderdreve’ (zie 
verder landschap). Het projectgebied is gelegen t.h.v. de 
Oost-Vlaamse dekzandrug (landduin) en is gedeeltelijk 
gelegen t.h.v. het natuurverbindingsgebied ‘Ertvelde’ 
((knot)bomenrijen & houtkanten). De N448 heeft een 
verzamelfunctie (en in mindere mate een verbindings-
functie) op bovenlokaal niveau (secundaire weg type II). 

Volgende ruimtelijke visie is binnen het PRS-OV van 
toepassing op de deelruimten:  
‘Oost-Vlaams Kerngebied’ als groeipool:  

 Regionale tewerkstelling op goed ontsloten plaatsen 

 Een stedelijk lichaam met omgevende dorpen 

 Open ruimten als binding tussen stad en openruimte-
gebied 

 Openbaar vervoer als relatie tussen stad en dorpen 
‘Westelijk open ruimtegebied’, onderdeel van een 
grensoverschrijdend openruimtegeheel met diverse ken-
merken en functies: 

 Bundeling van wonen en woonondersteunende 
functies in een beperkt aantal centrale kernen 

 Evenwichtige geografische spreiding van 
tewerkstelling, gekoppeld aan centrale plaatsen met 
geschikte ontsluitingspotenties 

 Gebiedsgerichte afstemming tussen landbouw, bos, 
natuur en recreatie op basis van landschappelijke dif-
ferentiatie 

 Gebiedsontsluiting gericht op de belangrijkste centra-
le kernen 

 
De visie op de ruimtelijk ontwikkelingen van dit ruimtegebied wordt vertaald in een 3 à 4-tal 
ruimtelijke concepten per deelruimte: 
 

Ruimtelijke visie voor het ‘Oost-Vlaams kerngebied’  

 

Regionale tewerkstelling op goed ontsloten plaatsen Een stedelijk lichaam met omgevende dorpen 

                                                      
6 PRS-OV werd op de provincieraad van 10 december 2003 definitief vastgesteld. 
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Open ruimte als binding tussen stad en openruimtegebied Openbaar vervoer als relatie tussen stad en dorpen 

 
Ruimtelijke visie voor het ‘Westelijk open ruimtegebied’  

 

Bundeling van het wonen en woonondersteunende 
functies in een beperkt aantal centrale kernen 

Evenwichtige geografische spreiding van tewerkstelling 
gekoppeld aan centrale plaatsen met geschikte 

ontsluitingspotenties 

 

Gebiedsgerichte afstemming tussen landbouw, bos,  
natuur en recreatie op basis van landschappelijke  

differentiatie 

Gebiedsontsluiting gericht op de belangrijkste centrale 
kernen 

 
Per deelgebied werd in het addendum ‘Provinciaal Beleidskader Windturbines’ nagegaan in 
hoeverre (bijkomende) windturbines passend zijn binnen de algemene ruimtelijke principes die 
binnen deze deelgebieden gelden. De geplande windturbines vallen in een zone die door de 
provincie werd aangeduid als potentiële locatie voor windturbines met inplantinglocaties ge-
schikt voor solitaire turbines, lineaire opstellingen of clusters (Figuur 2.3). De potentiële inplan-
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tinglocaties geven deze gebieden aan binnen de provincie Oost- Vlaanderen waar verdere pla-
nologische initiatieven voor de inplanting van grote- en middenschalige windturbines zullen 
worden geconcentreerd en waar de provincie een positief en ondersteunend beleid zal voeren.  
 
De initiatiefnemers verrichten verder onderzoek om de inplanting van windturbines in deze po-
tentiële zoekzone verder te optimaliseren. Bijkomend studiewerk moet aantonen onder welke 
condities er verder ontwikkeld kan worden. 
 

 
Figuur 2.3: Potentiële inplantinglocaties volgens het Provinciaal Beleidskader Windturbines. 
 
 

De volgende algemene ruimtelijke principes, van toepassing op de ruimtelijke ontwikkeling van 
de deelgebieden ‘Oost-Vlaams kerngebied’ en het ‘Westelijk open ruimtegebied’, zijn relevant 
voor het voorliggend project (Figuur 2.4):  
 windturbines als afbakening of accentuering van het grootstedelijk gebied Gent; 
 de inplanting geeft de grens tussen het stedelijk gebied en de omgevende dorpen weer en 

de verdere vergroeiing van beide delen wordt tegengegaan; 
 inplantingplaatsen ter afbakening van het stedelijk weefsel, gekoppeld aan transportassen 

rondom het ‘Oost-Vlaams kerngebied’; 
 aandacht dient hierbij uit te gaan naar lineaire inplantingen; 
 het havengebied als uitstekend en prioritaire zone voor ontwikkeling van windturbines, met 

een lineaire inplanting als grensstellend element naar het buitengebied toe; 
 inplanting langsheen lijninfrastructuren, zoals E40, E17, E34, e.a. 
 om het openruimte-karakter te behouden kunnen langs de N49 – E34 geen grootschalige 

turbines worden ingeplant tussen Kaprijke en Assenede (ten westen van het studiegebied) 
 omwille van de hoge openruimte-kwaliteit worden geen inplantingen toegestaan in het open 

polder- en krekengebied en op de waardevol beboste dekzandrug Maldegem – Stekene, 
met uitzondering van inplantingen in en rondom de Gentse Kanaalzone. 
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Figuur 2.4: Windturbinevisie voor het ‘Oost-Vlaams kerngebied’ (links) en ‘Westelijk openruimtegebied’ 
(rechts). 
 
 
Bestaande ruimtelijke structuur 
projectomgeving 

Gewenste ruimtelijke structuur 
projectomgeving 

Het projectgebied is gelegen in zuidoostelijke rand van 
de gemeente Assenede7 tussen de E34 en de gemeen-
tegrenzen met Zelzate en Evergem.  
 
De Zwartesluisbeek en de Rijschootbeek fungeren als 
lokale verbindingszones voor natuur. 

Volgende ruimtelijke visie/concepten in de omgeving van 
het projectgebied zijn relevant voor het voorliggend pro-
ject (Figuur 2.5): 

 Centraal goed gestructureerd landbouwgebied ge-
richt op gemengde bedrijvigheid met landbouw als 
drager van het landelijk gebied en ruimte voor hoog-
dynamische landbouw 

 Natuurwaarden (bomenrijen, houtkanten, natte gras-
landen en watergangen) aan elkaar koppelen door de 
realisatie van een ecologisch netwerk 

 

                                                      
7 GRS Assende werd goedgekeurd door de bestendige deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen op 19 februari 
2009. 
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Figuur 2.5: Gewenste ruimtelijke structuur gemeente Assenede (GRS Assenede). 
 
Op onderstaande figuren (Figuur 2.6 & Figuur 2.7) en in bijlage 1 wordt een overzichtskaart van 
het gebied met de inplanting van de windturbines weergegeven. 
 

 
Figuur 2.6. Overzichtskaart met aanduiding van de voorgestelde inplanting van de windturbines (luchtfoto) 
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Figuur 2.7. Overzichtskaart met aanduiding van de voorgestelde inplanting van de windturbines (straten-
plan) 
 
2.4.3 Conclusie beleidscontext 
 
Gezien het voorliggend windturbineproject 3 windturbines voorziet, kan er worden gesproken 
van een clustering van windturbines. Ze worden ruimtelijk geconcentreerd aan de rand van 
het Zeehavengebied Gent en het project wordt ruimtelijk gebundeld met de E34. Door deze 
bundeling wordt de huidige versnippering enkel vertikaal versterkt. De locatiekeuze past bo-
vendien binnen de gewenste ruimtelijke structuur van de omgeving van het projectgebied. 
 
 
2.5 Verordende ruimtelijke plannen 
 
2.5.1 Gewestplan 
 
De windturbines zijn volgens het Gewestplan gelegen t.h.v. het bestemmingsgebied ‘agrarisch 
gebied’ (Figuur 2.8). Het inplanten van windturbines met het oog op de productie van energie is 
in dit bestemmingsgebied vergunbaar op grond van artikel 4.4.9 van de Vlaamse Codex Ruim-
telijke ordening. 
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Figuur 2.8. Voorgestelde inplanting van de windturbines op het gewestplan 
 
Ingevolge artikel 4.2.1, 1° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening is een stedenbouwkun-
dige vergunning nodig voor het optrekken van of plaatsen van een constructie. De bouw van de 
windturbines vereist derhalve een stedenbouwkundige vergunning.  
 
Overeenkomstig de geldende regelgeving blijven de Gewestplannen van toepassing zolang ze 
niet vervangen of opgeheven zijn door Ruimtelijke Uitvoeringsplannen.  
 
Artikel 4.4.9, § 1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening voert de evenwel mogelijkheid in 
om af te wijken van de bestemmingsvoorschriften van de Gewestplannen, indien het aange-
vraagde kan worden vergund op grond van de voor de vergelijkbare categorie of subcategorie 
van gebiedsaanduiding bepaalde standaardtypebepalingen, vermeld in de bijlage bij het besluit 
van 11 april 2008. 
 
Het projectgebied is gelegen in ‘agrarisch gebied’ volgens de gewestplanbestemming. Voor de 
voorschriften van dit bestemmingsgebied gelden overeenkomstig het gewestplan ‘Gentse en 
Kanaalzone’ de volgende regels: 
 

“De agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens 
bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf 
noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegen-
heid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en even-
eens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden 
agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts 
opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van 
een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. 
De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande 
bedrijven. De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepa-
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lingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- 
en bosgebieden.” 

 
 
2.5.2 Bijzondere plannen van aanleg 
 
T.h.v. de voorliggende inplantingslocaties zijn er geen goedgekeurde BPA’s van kracht. Nabij 
het projectgebied zijn echter nog de volgende goedgekeurde BPA’s van kracht: 
 BPA ‘Bedrijventerrein’ (1990/11/07; gemeente Assenede), ten noorden van de E34 
 BPA ‘nr.5 Debbautshoek’ (1999/11/15; gemeente Zelzate), ten noorden van de E34 en ten 

oosten van de R4 
 BPA ‘Rieme I’ (1996/03/11; gemeente Evergem), ten oosten van de R4 
 
Het voorliggend project is niet gelegen binnen een van deze bijzondere plannen van aanleg. 
Deze houden m.a.w. geen wijziging van de voorliggende bestemming volgens het Gewestplan 
in. Bovendien interfereert het voorliggend project niet met deze plannen. 
 
 
2.5.3 Ruimtelijke uitvoeringsplannen 
 
T.h.v. de voorliggende inplantingslocaties zijn er geen goedgekeurde RUP’s van kracht. Nabij 
het projectgebied zijn echter nog de volgende goedgekeurde RUP’s van kracht: 
 GRUP ‘Leidingstraat Zomergem-Zelzate – aanleg hoofdtransportleiding voor aardgas’ op ca. 

420 m ten zuiden 
 GRUP ‘Afbakening Zeehaven Gent’, op ca. 970 m ten (zuid)oosten, ten oosten van de R4: 

deelgebieden ‘afbakeningslijn’ (0), ‘Zeehavengebied Rieme Noord’ (1), ‘Koppelingsgebied 
Klein-Rusland-West’ (1) en ‘Kopperlingsgebied Rieme-Noord’ (7) 

 
Daarnaast is er nabij het voorliggend projectgebied tevens nog een provinciaal RUP in opmaak. 
Het betreft hier het PRUP ‘BEK Assenede – Zelzate’ op ca. 200 m ten noord(oost)en van het 
projectgebied en ten noorden van de E34. 
 
Het voorliggend project is niet gelegen binnen een van deze ruimtelijke uitvoeringsplannen. De-
ze houden m.a.w. geen wijziging van de voorliggende bestemming volgens het Gewestplan in. 
Bovendien interfereert het voorliggend project niet met deze plannen. 
 
 
2.5.4 Conclusie 
 
De inplanting van de windturbines binnen de bestemming agrarisch gebied is verenigbaar met 
de geldende bestemmingsvoorschriften en hypothekeert de huidige functies van het gebied 
op geen enkele manier. Gezien er eveneens geen bijzondere plannen van aanleg of ruimtelijke 
uitvoeringsplannen gelden in het projectgebied, is de bouw en exploitatie van de voorgestelde 
windturbines vanuit stedenbouwkundig oogpunt vergunbaar. 
 
 
2.6 Conclusie juridische en beleidsmatige randvoorwaarden 
 
Gezien het voorliggend windturbineproject 3 windturbines voorziet kan er worden gesproken 
van een clustering van windturbines. Ze worden ruimtelijk geconcentreerd aan de rand van het 
Zeehavengebied Gent en het project wordt ruimtelijk gebundeld met de E34. Door deze bunde-
ling de huidige versnippering enkel vertikaal versterkt. De locatiekeuze past bovendien binnen 
de gewenste ruimtelijke structuur van de omgeving van het projectgebied. De inplanting van de 
windturbines binnen de bestemming agrarisch gebied is verenigbaar met de geldende bestem-
mingsvoorschriften en hypothekeert de huidige functies van het gebied op geen enkele manier. 
Gezien er eveneens geen bijzondere plannen van aanleg of ruimtelijke uitvoeringsplannen gel-
den in het projectgebied, is de bouw en exploitatie van de voorgestelde windturbines vanuit ste-
denbouwkundig oogpunt vergunbaar. 
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3 Grond- en ruimtegebruik 

Voor het plaatsen van een windturbine is relatief gezien niet veel oppervlakte nodig. Een wind-
turbine van het grotere type heeft doorgaans een cirkelvormige fundering met diameter van on-
geveer 18m, wat overeenkomt met een oppervlakte-inname van ongeveer 255 m². De funde-
ringssokkel bevindt zich tot maximaal 2 meter boven het maaiveld, voor het bepalen van de 
diepte en het type van fundering dient een grondig bodemonderzoek te worden uitgevoerd in 
een latere en meer concrete fase van het project. 
 
Tijdens de bouwfase en het onderhoud dienen de windturbines goed bereikbaar te 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 toegangsweg zal er aandacht geschonken worden aan het maximaal 
vrijwaren van waardevolle landschapselementen zoals holle wegen, bomenrijen, wegbermen,… 
 
Volgens art. 11.7 van het ‘Besluit van de Vlaamse Regering, tot bepaling van handelingen 
waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is’ (d.d. 16/7/2010, verschenen in Bel-
gisch Staatsblad op 13/12/2010), dient de aanleg van de toegangswegen niet opgenomen te 
worden in de stedenbouwkundige vergunning.  
 
Er dient ook een werkvlak van 1.500 m² per windturbine beschikbaar te zijn voor de bouw en 
het onderhoud. Dit wordt uitgevoerd in een waterdoorlatende steenslagverharding. 
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Figuur 3-1 Voorbeeld detail inplanting 
 
Voor aansluiting op het openbare elektriciteitsnet wordt een elektriciteitscabine (met aankomst- 
en vertrekcellen en de nodige beveiligings-, meet- en telapparatuur) met maximum afmetingen 
van 800 x 330 cm voorzien.  
 
De kabels voor de aansluiting van de windturbines op het elektriciteitsnet lopen uitsluitend on-
dergronds, en zoveel mogelijk onder de bestaande of nog aan te leggen verharding tot aan de 
perceelsgrens. Hiervoor is er dus weinig of geen extra ruimtegebruik noodzakelijk.  
 
De projectie van de rotordiameter op de grond bedraagt voor een windturbine met een 
rotordiameter van maximaal 114 meter maximaal 10.207 m². Door de hoogte van de mast is het 
effect van het bovengronds ruimtebeslag niet zo groot.  
 
De doorsnede van de mast onderaan kan op circa 10 meter gesteld worden.  
 
Standaard is in de contracten van de initiatiefnemer opgenomen dat de windturbines zullen 
worden ontmanteld, en de grond in oorspronkelijke staat hersteld, bij het einde van de contract-
periode.  
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4 Wonen 

De mogelijke impact van windturbines op het wooncomfort van de omliggende woningen, is 
vooral te vinden op het vlak van geluid, slagschaduw, veiligheid en visuele hinder. Deze deel-
aspecten worden verder in deze nota uitvoerig bestudeerd en tonen aan dat de impact op de 
omwonenden zeer beperkt is en volledig binnen de geldende normen blijft.  
 

Het dichtstbijzijnde woongebied (zie Figuur 4-1) is het ‘woongebied met landelijk karakter’ 
Zelzate, ten noorden van het projectgebied gelegen en bevindt zich op een afstand van 717 
meter ten opzichte van windturbine WT N3. Gezien de afstand van het windpark t.o.v. het 
woongebied zijn er geen negatieve effecten te verwachten op dit woongebied. 
 
Andere in de buurt gelegen woongebieden zijn Evergem en Assenede. De afstanden tussen de 
windturbines en de woongebieden bevinden zich in onderstaande tabel. 
 

Tabel 4-1 afstand dichtstbijzijnde woongebieden 
 WT N1 WT N2 WT N3 

Evergem 

Woongebied 1153 m 1131 m 1141 m 
Woongebied met landelijke karakter 1016 m 739 m 717 m 

Woonuitbreidingsgebied 856 m 829 m 1062 m 

Zelzate 
Woongebied 2505 m 2068 m 1264 m 
Woongebied met landelijk karakter 1354 m 1041 m 678 m 

Assenede 
Woongebied 2010 m 2007 m 2253 m 
Woongebied met landelijk karakter 1947 m 1717 m 1565 m 
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Figuur 4-1 In de buurt gelegen woongebieden  
 
De dichtstbijzijnde woning van het windpark bevindt zich op een afstand van 254 meter tov 
windturbine WT N3. Andere in de buurt gelegen woningen bevinden zich op een grotere afstand 
tov de windturbines.  
 
Afstanden t.o.v. geïsoleerde woningen worden verder besproken in hoofdstuk 5. 
 
Er kan bij al deze woningen worden voldaan aan alle geluids- en slagschaduwnormen (zie ver-
der).  
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Figuur 4-2 In de buurt gelegen woningen  
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5 Geluid 

5.1 Algemene informatie met betrekking tot geluid en geluidshinder 
 
De geluidsproductie van een windturbine hangt af van de windsnelheid. 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 (land/water), de afstand tot de omwonenden en het niveau van achtergrondge-
luid spelen een rol. Globaal genomen neemt bij het toenemen van de wind het achtergrondge-
luid meer toe dan de bronsterkte van de turbine. 
 
De oorzaak van het door een windturbine voortgebrachte geluid is tweevoudig. Het geluid wordt 
voornamelijk gegenereerd door de rotatie van de wieken die een zoevend geluid voortbrengen. 
Anderzijds wordt geluid geproduceerd door de in de gondel opgestelde apparatuur waaronder 
vooral de windturbinegenerator. Een transformator in activiteit produceert slechts een zeer laag 
geluidsniveau.  
 
Bij de geluidsproductie van windturbines wordt steeds gesproken over het brongeluid. Het 
brongeluid is een term die zowel het door de apparatuur als het door de wieken voortgebrachte 
geluid bundelt. Gegevens betreffende het brongeluid van de windturbines, zijn door de fabrikant 
aangeleverd. Deze gegevens betreffen gecertificeerde gegevens, gemeten door een erkende 
instelling. Bij de uitgevoerde analyses werd voor de windturbines van Storm/Eneco met een 
brongeluid van 105.2 dB(A) gerekend. Het brongeluid van de windturbines zal, gemeten bij een 
windsnelheid van brongeluid bij 95% van het nominaal vermogen, maximaal 105.2 bedragen. 
 
De initiatiefnemer stelt alles in het werk om het geproduceerde geluidsniveau te reduceren tot 
een niveau waarbij hinder voor de omgeving wordt vermeden. De geluidsproductie wordt door 
volgende ingrepen sterk beperkt: 
 De generator is steeds op zo´n manier opgehangen dat deze minimaal geluid voortbrengt.  
 De generatorbehuizing is sterk geïsoleerd.  
 Er wordt gebruik gemaakt van een zeer aerodynamische wiek. Zo worden de luchtweer-

stand en de geluidsproductie geminimaliseerd.  
De wieken worden sterk gepolijst en extra verglad zodat ook hierdoor de luchtweerstand bijko-
mend wordt verkleind. 
 
Voor de beoordeling van de toelaatbaarheid van een windturbine of windturbinepark op een 
bepaalde locatie dient het specifiek geluid op basis van de recent goedgekeurde Vlarem-
wetgeving te worden getoetst aan de volgende milieukwaliteitsnormen voor geluid in open lucht:  
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Tabel 5-1 Richtwaarden voor windturbinegeluid in dB(A) opgenomen in Vlarem 

 Richtwaarden (dB(A)) 
voor geluid in open lucht 

Gebiedsbestemming bij vergunning Overdag
(7u tot 19u) 

’s Avonds
(19u tot 22u) 

’s Nachts 
(22u tot 7u) 

1° Gebieden voor verblijfsrecreatie 44 39 39 
2a° Gebieden of delen van gebieden, uitge-
zonderd woongebieden of delen van woon-
gebieden, gelegen op minder dan 500 m van 
industriegebieden 

50 45 45 

2b° Woongebieden of delen van woongebie-
den, gelegen op minder dan 500 m van indu-
striegebieden 

48 43 43 

3a° Gebieden of delen van gebieden, uitge-
zonderd woongebieden of delen van woon-
gebieden, gelegen op minder dan 500 m van 
gebieden voor ambachtelijke bedrijven  en 
kleine en middelgrote ondernemingen, van 
dienstverleningsgebieden of van ontginnings-
gebieden, tijdens de ontginning 

48 43 43 

3b° Woongebieden of delen van woongebie-
den, gelegen op minder dan 500 m van ge-
bieden voor ambachtelijke bedrijven  en klei-
ne en middelgrote ondernemingen, van 
dienstverleningsgebieden of van ontginnings-
gebieden, tijdens de ontginning 

44 39 39 

4° Woongebieden 44 39 39 
5° Industriegebieden, dienstverleningsgebie-
den, gebieden voor gemeenschaps-
voorziening en openbare nutsvoorzieningen 
en ontginningsgebieden tijdens ontginning 

60 55 55 

5bis° Agrarische gebieden 48 43 43 
6° Recreatiegebieden uitgezonderd gebieden 
voor verblijfsrecreatie 

48 43 43 

7° Alle andere gebieden, uitgezonderd : 
bufferzones, militaire domeinen en deze 
waarvoor in bijzondere besluiten richtwaar-
den worden vastgesteld 

44 39 39 

8° Bufferzones 55 50 50 
9° Gebieden of delen van gebieden op min-
der dan 500 m gelegen van voor grindwinning 
bestemde ontginningsgebieden tijdens ont-
ginning 

48 43 43 

 
 
5.2 Impact op de omgeving 
 
Onderhavige windturbines worden gebundeld met de drukbereden autosnelweg E34/N49. De 
E34/N49 vormt de voornaamste interhavenverbinding over de weg en bezit een verbindende 
functie op internationaal en vlaams niveau. De E34/N49 kan beschouwd worden als een lijn-
vormige geluidsbron, vrachtwagens produceren hier het sterkste geluid. Het geluid dat de 
E34/N49 produceert is hoog, deze lijninfrastructuur zorgt voor een belangrijk continu achter-
grondgeluid.  
 
De windturbines staan ingeplant in de nabijheid van het Zeehavengebied Gent met een hoge 
bedrijvigheid van het havengebied. Het omgevingsgeluid in dit gebied wordt voor een groot deel 
bepaald door het verkeer en de havenactiviteit.  
 
Zoals vermeld onder hoofdstuk 4 liggen de woongebieden op voldoende afstand van de project-
locatie. De dichtstbijgelegen woonzone is het ‘woongebied met landelijk karakter’ Zelzate, ten 
noorden van het projectgebied gelegen en bevindt zich op een afstand van 717 meter ten op-
zichte van windturbine WT N3.  
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Voor het project werden de gedetailleerde berekeningen uitgevoerd door een erkend geluids-
deskundige, namelijk studiebureau dBA-Plan. 
 
Voor de 3 windturbines uit onderhavige nota werd op 21 beoordelingspunten, op een immisie-
hoogte van 4m, een specifiek geluidsniveau (db(A)) berekend. Al deze in detail berekende loca-
ties (woningen) werden aangeduid met een volgnummer van A tem N. 
 
In onderstaande figuur zijn de locaties weergegeven op het gewestplan. 
 

 
Figuur 5-1  Ligging gevoelige objecten en windturbines met aanduiding op het gewestplan.  
 
De resultaten van de geluidsstudie zijn samengevat in Tabel 5-2 en Impact van het geluid van 
de windturbines avond- en nachtperiode 
 
Tabel 5-3. De geluidscontouren zijn weergegeven in Figuur 5-2 en Figuur 5-3. 
 
5.2.1 In Tabel 5-2 en Impact van het geluid van de windturbines avond- en nachtperiode 
 
Tabel 5-3 is voor ieder beoordelingspunt, de berekende geluidsimmissie van de windturbines 
van STORM/ENECO vergeleken met de richtwaarden voor geluid, overdag en avond- en 
nachtperiode.  
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5.2.2 Impact van het geluid van de windturbines overdag 
 
Tabel 5-2 berekend specifiek geluidsniveau – toetsing aan richtwaarden 

 
 
DBA-Plan constateert het volgende: 
 

“Uit deze berekeningen blijkt dat er geen overschrijdingen voor de dagperiode te ver-
wachten zijn op de huidige beoordelingspunten gelegen ter hoogte van de bestaande 
bewoning en in de bestaande woongebieden. Maar dat er wel overschrijdingen te ver-
wachten zijn voor de avond – en nachtperiode. Daarom zijn reducties voor deze beoor-
delingspunten nodig.” 

 
De geluidscontouren van het totale windpark zijn weergegeven in Figuur 5-2.  
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Figuur 5-2: Geluidscontouren rondom windturbines overdag  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 1284_0010_20130929_ASSENEDE_LN.doc 

 
35/89 

5.2.3 Impact van het geluid van de windturbines avond- en nachtperiode 
 
Tabel 5-3 berekend specifiek geluidsniveau na reduced modes– toetsing aan richt-
waarde avond- en nachtperiode 

 
 
DBA-Plan constateert het volgende: 
 

“Uit deze berekeningen blijkt dat er nu geen overschrijdingen meer zijn voor alle be-
oordelingspunten en periodes.” 

 
De geluidscontouren van het totale windpark zijn weergegeven in Figuur 5-3 
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Figuur 5-3: Geluidscontouren rondom windturbines avond- en nachtperiode 
 
 
5.3 Besluit dBA-Plan 

 
“Door Storm/Eneco werd aan dBA-Plan bvba de opdracht gegeven om een geluidsstu-
die uit te voeren naar de potentiële geluidshinder die de plaatsing van 3 windturbines 
door Storm op het grondgebied van Assenede met zich kan meebrengen.  
 
Het exacte type windturbine werd op heden nog niet bepaald. Wel staat vast dat de uit-
eindelijk gekozen windturbine binnen dezelfde range qua geluidseigenschappen zal lig-
gen als het volgende type dat door de aanvrager als prioritair wordt weerhouden:  

 REpower MM 114 – 3,2 MW – HUB-hoogte 123 m  
 
Bovenstaand type werd onderzocht in deze studie. Het mogelijke effect van de geplan-
de situatie wordt besproken op basis van de aangeleverde emissiegegevens van de 
turbine en de ligging van de beoordelingspunten en de turbines. Deze gegevens wor-
den ingebracht in een geluidsmodel. De Repower MM 114 heeft volgens de technische 
fiches een geluidsvermogenniveau van 105,2 dB(A).  
 
De berekeningen werden uitgevoerd conform de ISO 9613 op basis van de geluids-
emissiegegevens van de REpower MM 114 - en dit bij een brongeluid bij 95 % van het 
nominale vermogen van de windturbine. De parameterinstellingen werden gehanteerd 
zoals vermeld in de toelichtingsbijlage, punt F15 van bijlage 4A van titel I van het Vla-
rem. Deze berekeningen en bevindingen zijn geldig voor de ‘worst-case’ situatie met 
andere woorden met een wind van bron naar ontvanger en bij een windsnelheid van 
meer dan 8 m/s.  
 
Voor de dagperiode zijn er geen beperkingen nodig voor de werking van de windturbi-
nes van Storm/Eneco. In alle omstandigheden (maximale werking van de turbine en 
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ting) wordt verwacht dat het specifiek geluid van de turbines onder de richtwaarde zal 
liggen voor de dagperiode op de omliggende beoordelingpunten.  
 
Voor de avond – en nachtperiode zijn volgende reducties nodig op te voldoen aan de 
richtwaarden voor de avond- en nachtperiode en dit op alle beoordelingspunten.  
De turbines van het type Repower 3,2 M 114 dienen gereduceerd te worden :  
 

 WT 1 : max 103 dB(A)  
 WT 2 : max 104 dB(A)  
 WT 3 : max 102 dB(A)  
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6 Slagschaduw 

6.1 Algemeen 
 
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 ten zuiden van de windturbine nauwelijks slagschaduw zal onder-
vinden. 
 
Voor de beoordeling van de toelaatbaarheid van een windturbine of windturbinepark op een 
bepaalde locatie dient de slagschaduwhinder ter hoogte van relevante gevoelige objecten op 
basis van de recent goedgekeurde VLAREM-wetgeving te voldoen aan de volgende normwaar-
den voor slagschaduwhinder: 
 
Artikel 5 20 6 2.3 van de VLAREM trein anno 2011 vermeldt een maximum van 8 uur effectieve 
slagschaduw per jaar, met een maximum van 30 minuten effectieve slagschaduw per dag voor 
elk relevant slagschaduwgevoelig object. 
 
 
6.2 Lichtreflecties 
 
De rotorbladen zijn beschermd door een slijtvaste coating met hoge bestendigheid tegen che-
mische invloeden en stralingen. Deze coating gaat ook lichtreflecties tegen.  
 
 
6.3 Berekeningsmethode 
 
De berekening voor het bepalen van de slagschaduw gebeurde met behulp van het software-
pakket WindPRO. Enerzijds werden op verschillende specifieke locaties aan zogeheten scha-
duwreceptoren het aantal uren slagschaduw op jaarbasis berekend en anderzijds werd een 
kaart gegenereerd waarop door middel van ISO contouren het aantal effectieve uren slagscha-
duw oftewel de slagschaduwcontouren visueel worden voorgesteld.  
 
Voor de gedetailleerde slagschaduwstudie, zijn rondom het park representatieve gevoelige ob-
jecten gekozen, waarvoor in detail de slagschaduwhinder is vastgesteld. De locatiekeuze is zo-
danig, dat de meest nabijgelegen relevante objecten zijn beschouwd, evenals objecten die re-
presentatief zijn voor nabijgelegen vergelijkbare objecten. Op deze wijze is een fijnmazig struc-
tuur van objecten verkregen dat genoeg informatie biedt aan overige nabijgelegen objecten. 
Alle in detail berekende objecten (woningen en bedrijven) zijn aangeduid met een volgnummer: 
 Woningen: S-01 tem S-43 
 Bedrijven: S-I-01 tem S-I 14 
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6.4 Windpark 
 
In de onderstaande tabel zijn de coördinaten van het windpark van STORM/ENECO gegeven 
alsmede het beschouwde windturbine type en ashoogte voor de slagschaduwstudie. 
 
De volgende turbines zijn beschouwd: 
 
Tabel 6-1  Karakteristieken windpark STORM/ENECO Assenede 

WTG nr Lambert-X Lambert-Y Type turbine Rotordiameter ashoogte 

WT-N1 106.330 209.929 REpower 3.2 M114  114 meter 123 meter 

WT-N2 106.755 209.906 REpower 3.2 M114  114 meter 123 meter 

WT-N3 107.567 209.848 REpower 3.2 M114  114 meter 123 meter 

 
 
6.5 Berekening slagschaduwcontouren 
 
De slagschaduw wordt berekend aan de hand van de turbinevorm en omvang en langjarig ge-
middelde 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 ro-
torrichting, wat gevolgen heeft voor de slagschaduweffecten. Als langjarig gemiddelde zonne-
schijnduur ter plaatse zijn de langjarige statistieken (1978-1990) van het weerstation Melle op 
circa 24 km afstand gebruikt. Voor het opstellen van een lokaal windprofiel zijn de volgende 
langjarig gemiddelde windprofielen gebruikt: 
 
Tabel 6-2 toegepaste weerstations langjarig gemiddelde windprofielen 

 
 
 
 

 
In de slagschaduwberekeningen zijn de volgende aannames gemaakt: 
 Minimale zonhoogte boven de horizon voor significante invloed  3 graden; 
 Hoogteverschillen: de hoogteverschillen zijn opgenomen in de modellering; 
 Obstakels: obstakels zoals gebouwen en/of beplanting tussen turbine en gevoelige objecten 

zijn conform de rekenmethodiek van de Vlaremtrein 2011 niet meegenomen in de bereke-
ningen. Door deze aanname wordt uitgegaan dat er geen gebouwen zijn tussen de wonin-
gen/bedrijven en de turbines die zicht en dus ook slagschaduw ontnemen. 

 Conform de rekenmethodiek van Vlaremtrein 2011 is uitgegaan dat licht (en dus ook slag-
schaduw) langs alle kanten van een woning of bedrijf kan binnendringen. Door deze aan-
name 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 Vlaremtrein 2011, 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 alszijnde een standaard kantoor-
raam. 

 
De resultaten van deze studie zijn in Figuur 6-1, Tabel 6-3 en Tabel 6-4 toegevoegd.  
 
In Figuur 6-1 zijn de contouren van de effectieve slagschaduwduur van de 3 windturbines van 
Storm/Eneco weergegeven, uitgedrukt in uren per jaar op objecten, verkregen onder de hierbo-
ven genoemde uitgangspunten.  
 

Station Afstand 

 Km 

Melle 59 
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Figuur 6-1 Luchtfoto met aanduiding van de slagschaduwcontouren en de beschouwde gevoelige 
objecten van de 3 windturbines van Storm/Eneco Assenede 
 
 
6.6 Impact slagschaduw en lichtreflecties op de omgeving 
 
De meeste slagschaduw valt noordelijk van de windturbines in de directe omgeving; direct ten 
zuiden van de windturbines doen zich geen slagschaduweffecten voor. 
 
6.6.1 Woningen 
 
Er bevinden zich woningen in de omgeving van het windpark waar de in Vlarem opgelegde 
norm van maximaal 8 uur effectieve slagschaduwduur per jaar wordt overschreden (zie Tabel 
6-3). De windturbines worden voorzien van een stilstandmodule zodat de turbines stilgezet 
kunnen worden om op die manier voor alle woningen te kunnen voldoen aan de 8 uur norm. 
 
Naast maximaal 8 uur slagschaduw per jaar, wordt in de Vlaremtrein 2011 ook gesteld een 
maximum van 30 minuten effectieve slagschaduw per dag te respecteren. Wanneer er wordt 
getoetst aan het maximum van 30 minuten effectieve slagschaduw per dag, dan zijn er wonin-
gen die in potentie meer dan 30 minuten per dag slagschaduw kunnen ontvangen (astrono-
misch maximum).  
 
De potentiële duur betreft de situatie wanneer: 
 tijdens de slagschaduwpassage de zon schijnt, en; 
 tijdens de slagschaduwpassage de stand van de rotor haaks op de zonrichting staat, en; 
 tijdens de slagschaduwpassage de turbine in bedrijf is. 

 
Hierbij moet worden aangetekend dat de rekenmethodiek van de Vlarem 2011 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 dat altijd naar turbines is toe 
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gericht. In de praktijk zal door de aanwezige bebouwing en beplanting, beschaduwingseffecten 
optreden dat slagschaduwhinder in min of meerdere mate zal reduceren. Daarbij zal de werke-
lijke raamoriëntatie de waarneembaarheid van slagschaduw kunnen verminderen. 
 
Tabel 6-3 Berekende aantal uren per jaar slagschaduw per woning 

      Astronomisch maximum Effectief 
Gevoelige Lambert Lambert Schaduw Schaduw Schaduw totaal Schaduw totaal 

objecten Oost Noord (uren/jaar) (dagen/jaar)
(max uren/dag) 

*) (uren/jaar) 

S-01 107.450 210.372 81:29 137 0:53 11:38 
S-02 107.305 210.190 128:44 145 1:25 20:18 
S-03 106.916 210.447 100:27 111 1:18 14:12 
S-04 106.784 210.481 97:59 106 1:13 13:04 
S-05 106.764 210.323 157:44 134 1:34 24:23 

S-06 106.633 210.295 199:16 144 2:01 30:00 
S-07 106.522 210.227 226:59 143 2:24 38:09 
S-08 105.891 210.098 69:43 71 1:41 10:43 
S-09 105.934 209.578 42:04 119 0:33 10:09 
S-10 106.028 209.496 30:05 81 0:33 7:10 
S-11 107.239 210.004 141:29 98 2:25 24:25 
S-12 107.274 209.927 174:48 114 2:23 32:49 
S-13 107.311 209.881 264:27 168 2:21 54:22 
S-14 107.250 209.717 145:52 134 1:59 30:10 
S-15 107.124 209.717 149:53 126 1:47 32:14 
S-16 107.135 209.592 42:09 96 0:33 8:19 
S-17 107.256 209.538 23:17 65 0:29 4:38 
S-18 107.175 209.467 31:38 70 0:31 5:57 
S-19 108.048 209.572 30:44 76 0:37 5:41 
S-20 107.620 210.463 37:02 95 0:33 5:53 
S-21 107.542 210.622 27:28 85 0:27 4:34 
S-22 107.501 210.668 36:27 109 0:28 5:20 
S-23 107.469 210.693 37:10 104 0:28 5:15 
S-24 107.455 210.735 34:05 98 0:27 4:41 
S-25 107.566 210.705 32:00 108 0:26 4:42 
S-26 107.458 210.463 50:17 116 0:36 7:34 
S-27 107.536 210.432 50:52 111 0:41 7:41 
S-28 106.719 210.575 51:03 95 0:41 6:32 
S-29 106.373 210.557 53:39 95 1:06 5:57 
S-30 106.255 210.609 39:30 94 0:35 4:13 
S-31 108.093 210.581 33:55 87 0:33 4:40 
S-32 105.540 209.799 29:44 71 0:35 6:40 
S-33 105.583 209.621 56:32 126 0:36 13:31 
S-34 105.595 209.697 45:44 109 0:37 10:58 
S-35 105.693 209.754 60:21 124 0:43 14:09 
S-36 105.618 209.495 28:00 85 0:28 6:51 
S-37 105.860 209.630 20:47 54 0:30 5:05 
S-38 105.644 209.306 23:28 70 0:24 5:44 
S-39 105.664 209.264 19:44 59 0:24 4:47 
S-40 105.869 210.444 60:32 122 0:48 7:28 
S-41 105.784 210.253 43:21 63 1:04 6:32 
S-42 105.843 210.261 50:39 70 1:08 7:39 
S-43 108.164 209.648 72:12 136 0:45 13:48 

De roodgeblokte tijden betreffen een overschrijding van de normwaarde van Vlaremtrein 2011.  
*) kans op voorkomen van meer dan 30 minuten slagschaduw per dag  
 
Wanneer wordt uitgegaan van de langjarig gemiddelde meteorologie (zonneschijnduur, wind-
profiel) en de beschikbaarheid van de turbines, dan zal de effectieve slagschaduwduur 11% tot 
24% van de potentiële slagschaduwduur zijn. Langjarig gemiddeld beschouwd zullen deze loca-
ties een effectieve dagelijkse slagschaduwduur ondervinden van minder dan 30 minuten per 
dag.  
 
Of normoverschrijding daadwerkelijk in de praktijk zal plaatsvinden of slagschaduw kan worden 
waargenomen, hangt in belangrijke mate af van de meteorologische condities, de raamoriënta-
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tie, of de turbines in bedrijf zijn en de aanwezige bebouwing of beplanting tussen woning en 
windturbine.  
 
 
6.6.2 Bedrijven 
 
Binnen de invloedssfeer van de windturbines zijn ook bedrijfsgebouwen gelegen. In de Vlarem 
2011 worden bedrijfslocaties als gevoelige objecten voor slagschaduw hinder beschouwd. In 
deze paragraaf is de slagschaduwhinder bepaald ter hoogte van een aantal bedrijfsgebouwen. 
De uitgangspunten voor de berekening zijn in paragraaf 6.5 vermeld.  
 
Slagschaduwhinder beleving zal in een bedrijfsgebouw afhangen van diverse factoren: 
 Raamoriëntatie; 
 Obstakels (andere gebouwen en/of beplanting); 
 Ruimtebenutting (indeling en locatie werkplekken); 
 Bezettingsgraad (bedrijvigheid); 
 Openingstijden; 
 … 
 
De specifieke situatie per bedrijfsgebouw zal dus mede bepalend zijn voor de beleving van de 
slagschaduwhinder ter plaatse. In deze studie is een dergelijke nuancering niet aangebracht; de 
uniforme rekenmethodiek zoals gesteld in Vlarem 2011 is aangehouden. 
 
In Tabel 6-4 zijn de resultaten weergegeven. 
 
Tabel 6-4 Berekende aantal uren per jaar slagschaduw per bedrijfsgebouw 

Astronomisch maximum Effectief 
Gevoelige Lambert Lambert Schaduw Schaduw Schaduw totaal Schaduw totaal 

objecten Oost Noord (uren/jaar) (dagen/jaar)
(max uren/dag) 

*) (uren/jaar) 

S-I-01 107.806 210.286 100:16 143 0:57 15:28 
S-I-02 107.918 210.019 82:29 84 1:31 16:07 
S-I-03 107.793 210.060 125:53 107 1:36 25:25 
S-I-04 107.745 210.111 141:21 142 1:22 27:59 
S-I-05 107.533 210.137 207:42 183 1:31 33:38 
S-I-06 107.206 209.974 144:32 100 2:25 26:06 
S-I-07 107.149 209.634 56:41 108 0:44 12:26 
S-I-08 107.897 210.308 86:00 142 0:50 13:23 
S-I-09 107.604 210.351 77:06 123 0:56 11:15 
S-I-10 105.611 210.015 26:37 49 0:43 4:39 
S-I-11 105.675 209.779 49:52 103 0:42 11:33 
S-I-12 105.335 209.294 20:46 79 0:22 5:06 
S-I-13 105.864 210.558 56:59 110 0:38 6:19 
S-I-14 106.646 210.458 111:28 118 1:35 14:30 

De roodgeblokte tijden betreffen een overschrijding van de normwaarde van Vlaremtrein 2011.   
*) kans op voorkomen van meer dan 30 minuten slagschaduw per dag  
 
 
Er bevinden zich bedrijven in de omgeving van het windpark waar de in Vlarem opgelegde norm 
van maximaal 8 uur effectieve slagschaduwduur per jaar wordt overschreden (zie Tabel 6-4). 
Ter hoogte van deze bedrijven wordt ook de norm van 30 minuten slagschaduw per dag over-
schreden. De windturbines worden voorzien van een stilstandmodule zodat de turbines stilgezet 
kunnen worden om op die manier voor alle bedrijven te kunnen voldoen aan de 8 uur norm. 
 
Wanneer wordt uitgegaan van de langjarig gemiddelde meteorologie (zonneschijnduur, wind-
profiel) en de beschikbaarheid van de turbines, dan zal de effectieve slagschaduwduur 11% tot 
25% van de potentiële slagschaduwduur zijn. Langjarig gemiddeld beschouwd zullen deze loca-
ties een effectieve dagelijkse slagschaduwduur ondervinden van minder dan 30 minuten per 
dag. 
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Of normoverschrijding daadwerkelijk in de praktijk zal plaatsvinden of slagschaduw kan worden 
waargenomen, hangt in belangrijke mate af van de meteorologische condities, de raamoriënta-
tie, of de turbines in bedrijf zijn en de aanwezige bebouwing of beplanting tussen bedrijf en 
windturbine.  
Ook bedrijfsspecifieke condities zoals bezettingsgraad en openingstijden zijn factoren die mee-
wegen of slagschaduw in de praktijk kan worden waargenomen. Als voorbeeld hierin is in de 
onderstaande figuur de slagschaduw kalender van bedrijf S-I-07 gegeven.  
 

 
Figuur 6-2 Slagschaduwkalender bedrijf S-I-07 (ter hoogte van Stoepestraat 19) 
 
Ter hoogte van bedrijf S-I-07 (Stoepestraat 19) wordt zowel de Vlarem norm van maximaal 8 
uur slagschaduwhinder per jaar als maximaal 30 minuten per dag slagschaduwhinder over-
schreden. Uit Figuur 6-2 blijkt dat beschaduwing door de turbines optreedt vóór 7:30 en na 
20:00. Wanneer voor dit bedrijf de kantooropeningstijden (8:00 tot 18:00) van toepassing zijn, 
dan zal slagschaduwhinder alleen worden ervaren door werknemers die vroeg op de dag werk-
zaamheden aanvangen (dus vóór 7:30). De werkelijke te beleven slagschaduwhinder zal dus 
veel lager zijn dan op grond van de berekeningen wordt geconstateerd. 
 
De geconstateerde normoverschrijdingen kunnen eenvoudig worden voorkomen door voor een 
aantal uren per jaar de windturbines op bepaalde tijdstippen stil te zetten. De initiatiefnemer 
verbindt zich ertoe een stilstandregeling te voorzien op de windturbines, waardoor de windturbi-
nes automatisch, indien nodig, kunnen stilgelegd worden om de norm te respecteren.  
 
 
6.7 Afwijking op de slagschaduwnorm voor bedrijfsgebouwen 
 
In de Vlaremtrein 2011 wordt opgelegd dat er een maximum van 8 uur effectieve slagschaduw 
per jaar, met een maximum van 30 minuten effectieve slagschaduw per dag voor elk relevant 
slagschaduwgevoelig object mag plaatsvinden.  
 
De windturbines uit onderhavige nota bevinden zich in de directe nabijheid van een aantal be-
drijfsgebouwen. Voor deze relevante bedrijfsgebouwen, allen gelegen binnen een KMO zone (ter 
hoogte van de objecten S-I-01 tem 05, S-I-08 en S-I-09), vraagt de initiatiefnemer een afwijking 
van de Vlarem-norm aan: 
 Voor weekdagen: 

 Maximum 30 uur effectieve slagschaduw op jaarbasis; 
 Maximum 60 minuten effectieve slagschaduw per dag. 

 Voor weekend- en feestdagen: 
 Vrijwaren van de norm voor deze bedrijfsgebouwen. 
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De initiatiefnemer kan deze mogelijke afwijking op volgende manier motiveren: 
 Industrie en agrarische gebieden worden in België beschouwd als gebieden die in aanmer-

king komen voor windenergie (zie ook windplan Vlaanderen); 
 Het merendeel van de beschouwde bedrijfsgebouwen zijn gelegen op het bedrijventerrein 

Akmmo; 
 De slagschaduwgevoelige objecten die in aanmerking komen voor een mogelijke afwijking, 

zijn allen gelegen binnen een KMO-zone. 
 
De mogelijke afwijking wordt enkel gevraagd voor gebouwen, gelegen op het bedrijventerrein. 
Voor alle andere slagschaduwgevoelige objecten, gelegen buiten het industrieterrein, verbindt 
de initiatiefnemer er zich toe om de nodige maatregelen te nemen zodat er, ten allen tijde, vol-
daan zal worden aan de opgelegde normen van de Vlaremtrein 2011 (max. 8u slagschaduw per 
jaar, maximum 30 minuten per dag).  
 
 
Mogelijke maatregelen: 
 Voorzien van de windturbines door een stilstandregeling, zodat de windturbines automatisch 

worden stilgelegd bij een mogelijke overschrijding; 
 Slagschaduwhinder beperken door het nemen van fysieke maatregelen zoals het aanbren-

gen van zonnewering, aanleggen van een groenscherm/beplanting,…; 
 Aantonen dat er geen bedrijfsactiviteiten plaatsvinden tijdens periode van verwachte slag-

schaduwhinder vb. slagschaduwhinder buiten de kantooruren, slagschaduwhinder op een 
opslagruimte i.p.v. op een kantoorruimte,…; 

 Programmeren van de windturbines i.f.v. de aard van de bedrijfsactiviteiten, kantooruren,…  
 
 
6.8 Besluit 
 
Voor een aantal slagschaduwgevoelige objecten dient slagschaduwreductie te worden toege-
past om te voldoen aan de Vlaremnorm.  
 
Storm en Eneco verbinden zich ertoe een stilstandregeling te voorzien op hun windturbines, 
waardoor de windturbines automatisch, indien nodig, kunnen stilgelegd worden om de normen 
te respecteren. 
 
De windturbines van Storm/Eneco zullen bijgevolg te allen tijde de normen voor slagschaduw 
kunnen respecteren. 
  
Er kan bijgevolg worden besloten dat de hinder voor omwonenden door slagschaduw zeer be-
perkt zal blijven. 
 





 

 1284_0010_20130929_ASSENEDE_LN.doc 

 
45/89 

7 Landbouw 

De windturbines zijn gelegen in agrarisch gebied.  

 
Figuur 7-1 agrarische gebieden in de omgeving van de windturbines 
 
Bij het bestuderen van de inplanting van de funderingen en toegangswegen werd zo veel moge-
lijk aandacht geschonken aan de inpassing ervan in de huidige exploitatie van de landbouw-
gronden. Zowel de inplanting van de windturbines, als deze van de toegangswegen naar de 
windturbines werden in overleg met de eigenaars en/of exploitanten besproken en vastgelegd.  

De omzendbrief stelt terecht dat het gebruik van landbouwgronden nauwelijks beperkt wordt en 
dat er geen invloed geconstateerd is op het gewas en het vee.  

“Volgens onderzoek in Nederland wordt het agrarisch gebruik van landbouwgronden 
voor zover bekend, nauwelijks beperkt. Er is geen invloed geconstateerd op het gewas, 
opbrengst, jongvee, schapen. Stankhinder rond bepaalde bestaande bedrijven zou niet 
verder verspreid worden dan nu al het geval is. Het is van belang een afstemming te 
vinden tussen de verkaveling of percelering en de inplanting.” (bron: Omzendbrief 
EME/2000.01). 
 
Vanuit landbouwkundige overweging dient te worden gesteld dat zoveel mogelijk de be-
staande lijninfrastructuren dienen gevolgd te worden teneinde de structurele schade en 
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hinder in het agrarisch gebied tot een minimum te beperken. Indien dat niet kan, moe-
ten bij voorrang de kleinschalige structuren in het agrarisch gebied zoals kavelgrenzen, 
overgangen weiland-akkerland worden gevolgd.” (cfr. Afdeling Land Oost-Vlaanderen).” 

Hieruit kan worden afgeleid dat de windturbines geen directe negatieve impact op de land-
bouwgronden en de bijhorende –activiteiten veroorzaken. 
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8 Industrie- en bedrijventerreinen 

De windturbines worden niet ingeplant in een bedrijventerrein of industriegebied. Het dichtstbij-
gelegen bedrijventerrein is het bedrijventerrein ‘Akmo’ op een afstand van +/- 209 m van wind-
turbine WT N3.  
 
Andere in de buurt gelegen industriegebieden of bedrijventerreinen zijn weergegeven in onder-
staande tabel (Tabel 8-1) en op onderstaande figuur (Figuur 8-1). 
 
Tabel 8-1 afstand dichtstbijgelegen industrieterreinen en bedrijventerreinen 

 WT N1 WT N2 WT N3 

Ontginningsgebied (z/n) 404 m 577 m 1292 m 

Akmo 985 m 579 m 209 m 

Rieme – Noord 2023 m 1713 m 1110 m 

Zeehavengebied Gent 2651 m 2262 m 1543 m 

 
Bijgevolg kan aangenomen worden dat er geen invloed van het windpark t.o.v. bedrijventerrei-
nen is. 
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Figuur 8-1 In de buurt gelegen bedrijventerreinen 
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9 Sport en recreatie 

Het dichtstbijgelegen recreatiegebied is het sportcentrum ‘Hoge wal’. In het sportcentrum wordt 
hoofdzakelijk dagrecreatie beoefend zoals:  
 Bolbanen 
 Skeelerpiste 
 Petanque 
 Atletiek 
 Finse looppiste 
 Fit-o-meter 
 Friors (vrij sporten buiten clubverband) 
 Tennis 
Het sportcentrum is gelegen op een afstand van minimum 2681m van de dichtstbijgelegen 
windturbine WT N1. 
  
Aangezien dit recreatiegebied op voldoende afstand ligt t.o.v. het windenergiepark zullen de 
sportactiviteiten geen hinder ondervinden van de windturbines.  
 

 
Figuur 9-1 In de buurt gelegen recreatiegebieden
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10 Monumenten en landschappen 

10.1 Windturbines en landschap 
 
Windturbines hebben een zekere visuele impact op het omgevende landschap. De mate waarin 
de impact als hinderlijk kan worden ervaren hangt af van de aard van het landschap waarin de 
windturbines zullen worden ingeplant. Het effect van windturbines in een landelijke omgeving 
kan groter zijn dan in een verstedelijkte omgeving of industriegebied. In een landelijke omge-
ving worden de windmolens eerder als contrasterend gekarakteriseerd. Ze vergroten de meet-
baarheid van het landschap en tasten de weidsheid en openheid aan. In een landschap vol her-
kenningspunten werkt het schaalverkleinend effect minder.  
 
De windturbines met een tiphoogte van maximum 180m worden voorzien in een landbouwge-
bied aan de rand van het Zeehavengebied Gent. Dit landbouwgebied wordt op heden boven-
dien reeds doorsneden door de E34/N49 en de windturbines worden hiermee gebundeld. In de 
onmiddellijke omgeving van het projectgebied komen geen andere lijninfrastructuren zoals 
hoogspanningsleidingen en spoorwegen voor. In het projectgebied. In en in de omgeving van 
het projectgebied is er een zekere bedrijvigheid door de aanwezigheid van diverse ontginnings-
gebieden, KMO-zones,… 
 
Er is gekozen voor een turbine van het traag draaiende type. Een laag toerental wordt als stati-
ger en minder storend ervaren dan een hoog toerental. De standaardkleur van de turbines is 
lichtgrijs. Uit onderzoek blijkt dat deze kleur het meest 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.  
 
 
10.2 Onroerend erfgoed 
 
Het decreet van 03 maart 1976 met betrekking tot de bescherming van monumenten, stads- en 
dorpsgezichten en landschappen regelt de bescherming, instandhouding, onderhoud en herstel 
van monumenten, stads- en dorpsgezichten en landschappen. Op de website 
www.onroerenderfgoed.be wordt een databank bijgehouden van de in Vlaanderen aanwezige 
monumenten, stads- en dorpsgezichten en landschappen. In de nabije omgeving (< 2000 m) 
van het projectgebied zijn volgende beschermde dorpsgezichten en monumenten gelegen: 
 beschermd monument ‘Rijschootstraat: vml. Goed Ter Looveren met walgrachten en dreven 

in de onmiddellijke omgeving’ (OO003180), zo’n 480 m ten oosten van windturbines WT N3,  
 beschermd dorpsgezicht ‘Kapelhof: Onze-Lieve-Vrouw-van-Barmhartigheid-van-

Stoepekapel met onmiddellijke omgeving’ (OO000818) op ca. 750 m ten zuid(west)en, 
 beschermd monument ‘Orgel Onze-Lieve-Vrouw-van-Stoepekapel’ (OO000812) op ca. 780 

m ten zuid(west)en, 
 beschermd monument ‘Kapelhof: Onze-Lieve-Vrouw-van-Barmhartigheid-van-Stoepekapel’ 

(OO000817) op ca. 780 m ten zuid(west)en, 
 beschermd dorpsgezicht ‘Omgeving rosmolen en reeds beschermde Neyt’s molen’ 

(OO00815) op ca. 950 m ten zuid(west)en, 
 beschermd dorpsgezicht ‘Pastoriestraat 3: pastorie en tuin met bijgebouwen’ (OO000808) 

op ca. 1.330 m ten zuid(west)en, 
 beschermd monument ‘Stenemolenstraat 21: rosmolen’ (OO000814) op ca. 1.350 m ten 

zuid(west)en, 
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 beschermd monument ‘Stenenmolenstraat: stenen windmolen’ (OO000811) op ca. 1.370 m 
ten zuid(west)en. 

 
Nabij het projectgebied komen geen beschermde landschappen of stadsgezichten voor. 
 
Gezien het merendeel van deze beschermde monumenten en dorpsgezichten op voldoende 
afstand (> 750 m) gelegen zijn tot het projectgebied en/of er van ‘afgeschermd’ worden door 
bestaande infrastructuur (E34, R4, Zeehavengebied Gent, bebouwing), worden hier weinig ef-
fecten verwacht.  
 
Enkel het beschermd monument ‘Rijschootstraat: vml. Goed Ter Looveren met walgrachten en 
dreven in de onmiddellijke omgeving’ (OO003180) is gelegen op een afstand van ongeveer 
480m van windturbine WT N3. Dit monument is echter gelegen nabij een sterk geïndustriali-
seerd landschap (grenzend aan de autosnelwegen E34/N49 en R4, ten zuiden van het bedrij-
venterrein Akmo, ten oosten van het in ontwikkeling zijnde bedrijventerrein Rieme Noord met 
bijhorende windturbines,…). Momenteel is er een PRUP (BEK Assenede - Zelzate) in opmaak 
om het bedrijventerrein ten noorden van de autosnelweg E34/N49 uit te breiden. In de toekomst 
zal de hoeve dus nog verder grotendeels geïsoleerd worden door een industrieel landschap 
waardoor het beschermd monument in waarde zal deëvalueren.  
 
 
10.3 Archeologie 
 
In de omgeving van het projectgebied werden in het verleden reeds diverse archeologische ob-
jecten gevonden (Figuur 10.1). Bij de uitvoering van het voorliggend windturbine project dient er 
rekening gehouden worden met de geldende wetgeving m.b.t. de meldingsplicht (Decreet hou-
dende Bescherming van het Archeologisch Patrimonium van 30 juni 1993 (B.S. 15.09.1993), 
gewijzigd bij decreet van 18 mei 1999 (B.S. 08.06.1999) en 28 februari 2003 (B.S. 24.03.2003)).  
 

 
Figuur 10.1. Uittreksel Centraal Archeologische Inventaris. 
 
 
10.4 Landschapsatlas 
 
In de periode 1996-2000 is de Afdeling Monumenten en Landschappen gestart met het opstel-
len van provinciale landschapsatlassen. Die provinciale atlassen werden in 2001 samenge-
voegd en herwerkt tot één landschapsatlas voor Vlaanderen. Het VIOE heeft in 2004 het we-
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tenschappelijk beheer van de gegevens uit de landschapsatlas van de Afdeling Monumenten en 
Landschappen overgenomen. 
 
De landschapsatlas is een inventaris van waardevolle landschappen van Vlaanderen. Hij be-
strijkt het volledige Vlaamse grondgebied met uitzondering van de stedelijke kernen en de dicht 
bebouwde agglomeraties. In de atlas worden ankerplaatsen, relictzones, lijnrelicten en puntre-
licten aangeduid. In de landschapsatlas zijn eveneens de traditionele landschappen van Vlaan-
deren opgenomen.  
 
De landschapsatlas geeft aan waar de historisch gegroeide landschapsstructuur - de 'relicten 
van de traditionele landschappen' - tot op vandaag herkenbaar gebleven is. 
 
Relictzones werden afgebakend waar waardevolle landschapselementen voorkomen in relatief 
gave, herkenbare onderlinge samenhang. Het zijn gebieden met een grote dichtheid aan punt- 
en lijnrelicten, zichten en ankerplaatsen en zones waarin de samenhang tussen de waardevolle 
landschapselementen belangrijk is voor de gehele landschappelijke waardering.  
 
Ankerplaatsen zijn de meest landschappelijke waardevolle gebieden voor Vlaanderen. Ze 
vormen een geheel van verschillende, maar samen voorkomende erfgoedelementen. Ze zijn 
binnen de relictzones uitzonderlijk inzake gaafheid of representativiteit, nemen ruimtelijk een 
plaats in die belangrijk is voor de zorg of het herstel van de landschappelijke omgeving, of zijn 
uniek.  
 
De landschapsatlas is een onmisbaar instrument bij de bescherming van landschappen. Ook de 
gevolgen van ruimtelijke ingrepen in het landschap kunnen met behulp van de landschapsatlas 
voortaan beter worden ingeschat.  
 
Het project is gelegen binnen traditionele landschap ‘Meetjesland ten westen van het kanaal 
Gent-Terneuzen’ (211000). Het ‘Meetjesland ten westen van het kanaal Gent-Terneuzen’ wordt 
gekenmerkt door vlak landbouwland met weinig uitgesproken microreliëf die nederzettingen en 
infrastructuur structureert. Afwisselend komen er verre en soms wijdse zichten en door groen-
schermen begrensde ruimten voor. 
 
De dichtstbijgelegen ankerplaats betreft het ‘Krekengebied Assenede’ (A40005) op ruim 3.700 
m ten noorden.  
 
De relictzone ‘Kasteelken’ (R40009) bevindt zich op zo’n 250 m ten oosten. De relictzone 
wordt begrensd door de E34 in het noorden en wordt doorsneden door de R4. Het deel ten oos-
ten van de R4 wordt op heden ontwikkeld als het bedrijventerrein ‘Rieme Noord’. Deze relictzo-
ne betreft een beperkt open landschap met gedeeltelijk perceelsranden ten zuiden van de om-
walde site. Er zijn kleine percelen bos aanwezig. 
 
Verder komt er op ca. 1.000 m ten noorden de relictzone ‘Katte – Denderdreve’ (R400008) 
voor. 
 
De volgende lijnrelicten komen voor nabij het projectgebied:  
 ‘Oude spoorwegberm Bassevelde – Zelzate’ (L40013) op ca. 2.015 m ten noorden, 
 ‘Burggravenstroom’ (L400006) op ca. 2.170 m ten zuiden. 
 
In de omgeving van het projectgebied komen de volgende puntrelicten voor: 
 ‘Onze-Lieve-Vrouw van Stoepe’ (P40050) op ca. 760 m ten zuiden/westen, 
 ‘Molen Neyt’ (P40051) op ca. 1.370 m ten zuid(west)en, 
 ‘Dorpskern Ertvelde’ (P40052) op ca. 1.525 m ten zuid(west)en, 
 ‘Hoeve’ (P40054) op ca. 1.885 m ten zuiden, 
 ‘St-Antonius van Paduakerk’ (P40257) op ca. 1.610 m ten oosten. 
 
Op figuur 10.3 en in Bijlage 4 worden de aanwezige elementen van de landschapsatlas weer-
gegeven (incl. de titels). 
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Figuur 10-3 Landschapsatlas 
 
 
10.5 Visualisaties  
 
In bijlagen 10 en 11 zijn de foto’s en visualisaties opgenomen betreffende dit project. Er werd 
gekozen voor representatieve fotostandpunten om belangrijke zichtpunten te illustreren. Op ba-
sis van deze visualisaties kan de landschappelijke inpasbaarheid van het project in de omge-
ving gemakkelijk worden beoordeeld.  
 
 
10.6 Conclusies landschap 
 
Het projectgebied situeert zich op voldoende afstand tot de landschappelijk waardevolle ele-
menten in het studiegebied. Ankerplaatsen, beschermde monumenten, landschappen dorps- en 
stadsgezichten komen niet voor in de onmiddellijke omgeving van het projectgebied. Er situeert 
zich één monument op een afstand van ongeveer 480m van de dichtstbijzijnde windturbine nl. 
het beschermd monument ‘Rijschootstraat: vml. Goed Ter Looveren met walgrachten en dreven 
Dit monument is gelegen in de noordoostelijke punt van het open ruimtegebied en wordt ten 
noorden en ten oosten direct begrensd door grote lijninfrastructuren (E314 en R4) en het geïn-
dustrialiseerd landschap in ontwikkeling van Rieme-Noord en Assenede. Het zal in de toekomst 
dus nog meer geïsoleerd worden dan nu reeds het geval is waardoor het beschermd monument 
in landschappelijke waarde zal verminderen. De windturbines worden voorzien langsheen de 
E314, dewelke het landschap reeds doorsnijdt. De effecten ten aanzien van het landschap 
worden als eerder beperkt ingeschat. 
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11 Veiligheid 

De technologie van windturbines heeft een belangrijke evolutie ondergaan en dit voornamelijk 
voor wat betreft de betrouwbaarheid, de beveiliging en de kwaliteit van de elektriciteitsproductie. 
Als gevolg hiervan zijn moderne turbines ontstaan die als machine aan alle eisen inzake veilig-
heid kunnen voldoen. De geselecteerde types windturbines voor onderhavig project zijn beide 
gecertificeerd voor het windklimaat dat zich in de projectzone voordoet volgens het IEC classifi-
catiesysteem.  
 
De windturbines beschikken over een aantal beveiligingssystemen, die periodiek op hun wer-
king worden gecontroleerd: 
 Remsysteem: Bij het uitvallen van de belasting of bij zeer hoge windsnelheden, wordt door 

middel van een aerodynamisch fail-safe remsysteem de windturbines in een veilige toestand 
gebracht en gehouden. Het aerodynamische remsysteem is gebaseerd op het verdraaien 
van de bladhoeken, waardoor deze letterlijk ‘uit de wind’ worden gezet.  
Daarnaast is ook een mechanisch remsysteem als back-up op het vorige systeem voorzien. 

 Bliksembeveiligingssysteem: De windturbines worden voorzien van een bliksemafleidings-
systeem. 

 IJsdetectiesysteem: De windturbines worden uitgerust met een redundant ijsdetectiesys-
teem. Mogelijke ijsvorming wordt gedetecteerd door opmeting van de buitentemperatuur en 
de luchtvochtigheid. Daarnaast wordt ook de vergelijking van het nominaal met het effectief 
geleverde vermogen gemaakt. Afwijkingen hierop kunnen eveneens wijzen op mogelijke ijs-
vorming. Indien de windturbines bij ijsdetectie en dus bij mogelijke ijsvorming in bedrijf zijn, 
zullen ze worden stilgelegd. De windturbines zullen bovendien pas terug opgestart worden 
indien alle eventueel op de wieken gevormde ijsschotten en –brokken terug verdwenen zijn.  

 Onlinecontrolesysteem: De windturbines worden voorzien van een onlinecontrolesysteem. 
 
In het kader van de milieuvergunning moet worden nagegaan of het veiligheidsrisico dat sa-
menhangt met de exploitatie van de windturbines, aanvaardbaar is rekening houdend met de 
aard van de omgeving en de activiteiten die zich afspelen in deze omgeving (bewoning, ver-
keer, industriële productie…).  
 
Voor het windproject op deze locatie werd een specifieke veiligheidsstudie uitgevoerd door 
SGS, expertenbureau in risico analyse en veiligheidsstudie. Deze nota stelt zich tot doel het 
plaatsgebonden mensrisico van een gepland windturbinepark te bepalen en te evalueren. De 
volledige veiligheidsstudie is opgenomen in Bijlage 13.  
 
Hieronder volgt het besluit van deze uitgevoerde analyse: 
 

“Grontmij wenst een veiligheidsnota te laten uitvoeren met betrekking tot de plaat-
sing van drie windturbines te Assenede. De doelstelling van de veiligheidsnota be-
treft een eerste screening om na te gaan of er eventuele problemen met veilig-
heidsrisico’s verwacht kunnen worden naar aanleiding van de geplande windturbi-
nes. In onderhavige studie werd rekening gehouden met de bepalingen in [VEA]. 
 
Voor de verschillende schadereceptoren waarmee rekening gehouden dient te 
worden met betrekking tot externe veiligheid, werd de risicoafstand ten opzichte 
van de windturbines bepaald. Vervolgens werd binnen deze afstanden nagegaan of 
de betreffende schadereceptoren al dan niet aanwezig zijn. 
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Uit de risicoafstanden en de voorziene locatie van de geplande windturbines kan 
besloten worden dat de meeste weerhouden schadereceptoren niet gelegen zijn 
binnen de respectievelijke risicoafstand. Met betrekking tot ondergrondse leidingen 
kan besloten worden dat er een ondergrondse leiding van Air Proiducts gesitueerd 
is binnen de bijhorende risicoafstand van WT N3. Bijgevolg werden risicobereke-
ningen uitgevoerd om na te gaan of de risico’s aangaande de ondergrondse leidin-
gen aanvaardbaar worden geacht of niet. 
 
De bijdrage van het falen van de beschouwde windturbine WT N3 aan de faalfre-
quentie van de ondergrondse leiding bedraagt steeds minder dan 10% (en maxi-
mum 6,83%), zodat het risico op domino-effecten tengevolge van de inplanting van 
de windturbines aanvaardbaar kan worden geacht. 
 
Op basis van bovenstaande bespreking kan algemeen besloten worden dat de risi-
co’s van de geplande windturbines aanvaardbaar geacht kunnen worden.” 
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12 Natuur 

 

De effecten op de fauna, in het bijzonder vogels en vleermuizen, worden in internationale publi-
caties vernoemd en zijn dus een element in de besluitvorming bij de inplanting van windturbi-
nes.  
 
 
12.1 Afstandsregels ten opzichte van beschermde Habitat- en 

Vogelrichtlijngebieden 
 
De meest nabijgelegen speciale beschermingszones (SBZ) betreffen het Habitatrichtlijngebied 
(SBZ-H) ‘Polders’ (BE2500002) en het Vogelrichtlijngebied ‘Krekengebied’ (BE2301134) op 
resp. ca. 3.760 m en ca. 4.520 m ten noorden. 
 

 
Figuur 12.1 Situering Habitat- en Vogelrichtlijngebieden 
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12.2 Afstandsregels ten opzichte van VEN en IVON 
 
Het dichtst bijgelegen gebied van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) betreft de Grote Een-
heid Natuur ‘Het Meetjeslands krekengebied West’ (GEN-201_1) op ca. 3.740 m ten noorden. 
 

 
Figuur 12.2 VEN en IVON 
 
 
12.3 Afstandsregels ten opzichte van natuurgebieden en natuurreservaten 
 
Het dichtst bijgelegen natuurreservaat betreft het erkend natuurreservaat ‘Meetjeslandse Kre-
kengebied’ (E-085) op ca. 4.550 m ten noorden. 
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Figuur 12.3 Situering van de natuurgebieden en natuurreservaten 
 
 
12.4 Vogels 
 
Recent heeft het INBO zijn Vogelatlas geüpdate onder de vorm van een nieuwe Vlaamse Risi-
coatlas vogels-windturbines. 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 (gisservices.inbo.be/signaalkaart). 
 
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 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 geeft aan waarmee rekening dient te worden gehouden als er 
windturbines worden gepland. Op basis van gedetailleerd onderzoek en na toepassing van mil-
derende maatregelen kunnen er alsnog (beperkt) windturbines geplaatst worden in bepaalde 
(rand)zones binnen de risicoklassen. 
 
Het voorliggend windturbineproject is gelegen binnen de risicoklasse 1 – mogelijk risico. De risi-
coatlas stelt voor windturbines gelegen in risicoklasse 1 de opmaak van een beknopte nota 
voorop. Deze wordt in het voorliggend document geïntegreerd. 
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Figuur 12.4. Totaalkaart Risicoatlas Vogels-Windturbines 
 
Het voorliggend projectgebied is gelegen binnen de risicoklasse 1 – mogelijk risico omwille van 
de ligging binnen een 1-km bufferzone rond pleister- en rustgebieden en binnen een 5-km buf-
ferzone rond slaapplaatsen. In de (ruime) omgeving van het projectgebied komen de volgende 
vogelgebieden voor: 
 het pleistergebied ‘Callemansputten Zelzate’ (aantal: 408), op > 1250 m ten oosten (aan de 

overzijde van de R4) 
 het pleistergebied ‘Kanaal Gent-Terneuzen Gent-Zelate’ (aantal: 749), op ca. 2.750 m ten 

oosten (aan de overzijde van de R4) 
 het pleistergebied ‘Krekengebied Noord-Oost-Vlaanderen’ (aantal: 12.597), op ca. 1.430 m 

ten noordwesten aan overzijde van de E34, met minstens 1% van de internationale popula-
tie van Kleine zwaan (Vogelrichtlijn Bijlage I), met minstens 15 % van de Vlaamse populatie 
Kleine zwaan, Toendrarietgans en Kolgans en minstens 2 % van de Vlaamse populatie 
Grauwe gans, Wilde eend, Scholekster, Kemphaan en Wulp 

 het pleistergebied ‘Kluizendokken Doornzele’ (aantal: 3.197), op ca. 3.750 m ten zuiden, met 
minstens 2 % van de Vlaamse populatie Bergeend, Krakeend, Pijlstaart, Slobeend, Kuif-
eend, Brilduiker, Kievit en Wulp 

 het bijzonder broedvogelgebied ‘Kluizendokken Doornzele’, op ca. 3.600 m ten zuiden, met 
minstens 2 % van de Vlaamse populatie Kluut en Bruine kiekendief (beiden opgenomen in 
Vogelrichtlijn Bijlage I) 

 de slaapplaats ‘Kluizendok Gentse Kanaalzone’, op ca. 3.750 m ten zuiden, met minstens 
15 % van de Vlaamse populatie Zilvermeeuw (5.000), minstens 2 % van de Vlaamse popu-
latie Wulp en verder nog Stormmeeuw en Kokmeeuw 

 
Tussen deze verschillende gebieden vindt heel wat vogeltrek plaats: 
 noord-zuid gerichte slaaptrek t.h.v. het Kanaal Gent-Terneuzen (1.000-2.000 meeuwen per 

avond), op ca. 1.550 m ten oosten 
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 noord-zuid gerichte voedseltrek tussen de Callemansputten en het Kluizendok (100-500 
steltlopers en eenden per 24 u), op ca. 2.280 m ten oosten 

 noord-zuid gerichte voedseltrek tussen spaarbekkens Kluizen en pleistergebied ‘Krekenge-
bied Noord-Oost-Vlaanderen’ (1.000-2.000 eenden per 24 u), op 3.480 m ten westen 

 

 
Figuur 12-5. Detailkaart Risicoatlas Vogels-Windturbines 
 
Uit het voorgaande blijkt dat de voornaamste pleister- en broedgebieden zich langs het Kanaal 
Gent-Terneuzen ten oosten en zuiden en in de polders ten noordwesten bevinden. De vogeltrek 
tussen deze gebieden vindt in hoofdzaak plaats ten oosten t.h.v. het Kanaal Gent-Terneuzen, 
ten zuiden t.h.v. het Kluizendok en ten noorden t.h.v. de polders. De impact van de windturbi-
nes ten aanzien van vogels wordt dan ook minimaal ingeschat. 
 
 
12.5 Vleermuizen 
 
Specifieke veldwaarnemingen van vleermuizen ter hoogte van het projectgebied ontbreken. 
Doch kunnen er meer algemene soorten als Gewone dwergvleermuis voorkomen. Deze vleer-
muissoorten vliegen in normale omstandigheden niet (veel) hoger dan ongeveer 40 meter. De 
impact van de windturbines ten aanzien van vleermuizen wordt dan ook minimaal ingeschat. 
 
 
12.6 Biologische waarderingskaart 
 
Als bijkomende kaart geven we hieronder eveneens de biologische waarderingskaart (versie 2) 
weer. De windturbines worden in het voorliggend project ingeplant ter hoogte van biologisch 
minder waardevolle ecotopen, nl. akkerland (bs). Nabij de inplantingslocaties komen echter wel 
een aantal biologisch waardevolle en zeer waardevolle ecotopen en elementen voor. Het betreft 
hier een aantal bosjes (qb, qs, lsi, n, ppms), bomenrijen (kb, kba, kbp, kbq) en houtkanten (kh, 
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kh(qb), kha-, khgml). Bij de realisatie van het voorliggend project worden deze (zeer) waarde-
volle structuren bij voorkeur gevrijwaard.  
 

 
Figuur 12-6 Uittreksel van de Biologische Waarderingskaart van Vlaanderen (GIS-Vlaanderen) 
 
 
12.7 Conclusies  
 
Het projectgebied en zijn directe omgeving zijn eerder van beperkt belang voor vogels en 
vleermuizen. Het projectgebied ligt op voldoende afstand tot voorname gebieden en trekroutes 
voor vogels en vleermuizen, nl. het Kanaal Gent-Terneuzen en omgeving en de noord(west)elijk 
gelegen polders. Het aanvaringsrisico wordt dan ook eerder beperkt geacht. Bovendien worden 
de windturbines ingeplant t.h.v. biologisch minder waardevolle ecotopen, nl. akkers. 
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13 MER-plicht en -screening 

Het Besluit van de Vlaamse regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën 
van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage (B.S. 17/02/2005) vermeldt in bijlage II categorie 3 
Energiebedrijven onder rubriek i dat de opmaak van een Milieueffecten-rapport verplicht is voor installa-
ties voor het opwekken van elektriciteit door middel van windenergie voor zover de activiteit betrekking 
heeft op:  
- op 20 windturbines of meer, of 
- op 4 windturbines of meer, die een aanzienlijke invloed hebben of kunnen hebben op een bijzonder be-
schermd gebied. 
 
In het Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de categorieën van projecten onder-
worpen aan milieueffectrapportage wordt aangegeven wat er verstaan wordt onder ‘bijzonder bescherm-
de gebieden’:  
 De speciale beschermingszones overeenkomstig het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het 

natuurbehoud en het natuurlijk milieu. 
 Gebieden aangeduid overeenkomstig de Conventie van Ramsar inzake watergebieden van internatio-

nale betekenis. 
 Beschermde duingebieden of voor het duingebied belangrijk landbouwgebied zoals aangegeven ter 

uitvoering van het decreet van 14 juli 1993 houdende maatregelen tot bescherming van de kustdui-
nen. 

 Natuurgebieden, natuurgebieden met wetenschappelijke waarde en de ermee vergelijkbare gebieden, 
aangewezen op plannen van aanleg en de ruimtelijke uitvoeringsplannen van kracht in de ruimtelijke 
ordening. 

 Bosgebieden, valleigebieden, brongebieden, overstromingsgebieden, agrarische gebieden met ecolo-
gisch belang of ecologische waarde en de ermee vergelijkbare gebieden, aangewezen op plannen 
van aanleg en de ruimtelijke uitvoeringsplannen van kracht in de ruimtelijke ordening. 

 Beschermde landschappen, stads- of dorpsgezichten, monumenten of archeologische zones. 
 Waterwingebieden en bijhorende beschermingszones type I en II vastgesteld ter uitvoering van het 

decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer. 
 Het Vlaams Ecologisch Netwerk overeenkomstig het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het na-

tuurbehoud en het natuurlijk milieu. 
 Een volgens een plan van aanleg of ruimtelijk uitvoeringsplan vastgesteld erfgoedlandschap. 
 
Indien het bovenstaande niet van toepassing is op het voorliggend project is sinds kort, met het Besluit 
van de Vlaamse Regering inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening van 01 maart 2013, de 
bijlage III van toepassing. Het voorliggend project valt er namelijk onder de categorie 3 Energiebedrijven, 
meer bepaald de rubriek i ‘installaties voor de winning van windenergie voor de energieproductie (wind-
turbineparken) (projecten die niet onder bijlage II vallen)’. Binnen het voorliggend project worden er 3 
windturbines voorzien in agrarisch gebied (gewestplanbestemming) op grondgebied van de gemeente 
Assenede, geclusterd parallel aan de autosnelweg E34. Indien blijkt uit de screening dat er geen aanzien-
lijke milieueffecten worden verwacht is geen MER vereist. Daar de nodige elementen van een scree-
ningsnota aan bod komen in de voorliggende lokalisatienota, worden de belangrijkste conclusies met 
bronverwijzing van de mogelijke effecten van het project op de omgeving onder de vorm van een oplijs-
ting hieronder opgesomd. 
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 Samenvatting Meer informatie 

Kenmerken van 

het project 

 Bij het voorliggend project werd de nodige aandacht 
besteed aan een correcte inplanting van de windtur-
bines.  De initiatiefnemer is ervan overtuigd dat de 
inplantingsplaatsen, tussenafstanden en turbinekeu-
ze de meest optimale invulling vormen van de be-
trokken zone. 

 De windturbines worden ruimtelijk geconcentreerd 
aan de rand van het Zeehavengebied Gent. 

 De windturbines staan ingeplant in agrarisch gebied 
en worden ruimtelijk gebonden met de autosnelweg 
E34/N49. 

 Hoofdstuk Aanvraag 

 Hoofdstuk 1: Technische beschrijving van 
het project 

 Hoofdstuk 2: Stedenbouwkundige aspecten 

 Hoofdstuk 3: Grond- en ruimtegebruik 

Locatie van het 

project 

 De inplanting van windturbines binnen de bestem-
ming ‘agrarisch gebied’ is verenigbaar met de gel-
dende bestemmingsvoorschriften  

 De omvang van het project tast de structuur en de 
essentiële functies niet aan. De windturbines wor-
den centraal in een agrarisch gebied, dat reeds 
doorsneden wordt door de E34, ingeplant.  

 De windturbines respecteren voldoende de afstand 
ten opzichte van de dichtstbijgelegen woonzones en 
infrastructuur. 

 Het projectgebied ligt op voldoende afstand tot 
voorname gebieden en trekroutes voor vogels en 
vleermuizen. 

 Het projectgebied is op voldoende afstand gelegen 
tot beschermde monumenten, dorps- en stadsge-
zichten en landschappen, relicten en relictland-
schappen. Uitzondering hierop vormt het beschermd 
monument ‘Rijschootstraat: vml. Goed Ter Looveren 
met walgrachten en dreven in de onmiddellijke om-
geving’ (OO003180), dat gelegen is op een afstand 
van ongeveer 480m van windturbine WT N3. Dit 
monument is echter gelegen nabij een sterk geïndu-
strialiseerd landschap (grenzend aan de autosnel-
wegen E34/N49 en R4, ten zuiden van het bedrij-
venterrein Akmo, ten oosten van het in ontwikkeling 
zijnde bedrijventerrein Rieme Noord met bijhorende 
windturbines,…). Momenteel is er bovendien een 
PRUP (BEK Assenede - Zelzate) in opmaak om het 
bedrijventerrein ten noorden van de autosnelweg 
E34/N49 uit te breiden. In de toekomst zal de hoeve 
dus nog verder grotendeels geïsoleerd worden door 
een industrieel landschap waardoor het beschermd 
monument in waarde zal deëvalueren. Deze effec-
ten worden als eerder beperkt ingeschat. 

 Hoofdstuk 2: Stedenbouwkundige aspecten 

 Hoofdstuk 3: Grond- en ruimtegebruik 

 Hoofdstuk 10: Monumenten en landschap-
pen 

 Hoofdstuk 12: Natuur 

 Bijlage 1: Inplantingskaart 

 Bijlage 2: Ruimtelijke structuren 

 Bijlage 3: Natuurgebieden en bescher-
mingszones 

 Bijlage 4: Landschappen en monumenten 

 Bijlage 5: Inplantingsplan 

 Bijlage 6: Gewestplan 

 Bijlage 7: Woningen en kantoorgebouwen 

 Bijlage 8: Geluidscontouren 

 Bijlage 9: Slagschaduwcontouren 

 Bijlage 10: Foto's van de wijde omgeving 

 Bijlage 11: Visualisaties 

Kenmerken van 

mogelijke mili-

eu-effecten 

 Het windpark respecteert de geluids- en slagscha-
duwnormen voor alle woonzones en individuele wo-
ningen, zoals vooropgesteld door de Vlarem-
regelgeving. 

 Door de ruimtelijke concentratie ontstaat geen nieu-
we versnippering van het landschap. 

 De windturbines zijn niet gelegen overstromingsge-
voelig gebied. 

 De aangelegde verhardingen van toegangswegen 
en  permanent verharde zones (kraanplaatsen)  
worden  uitgevoerd in waterdoorlatende materialen 
(steenslaglaag op geotextiel). Het  regenwater kan 
hierdoor onmiddellijk infiltreren. 

 Om de waterhuishouding van de omgeving maxi-
maal te behouden, wordt er rond de funderingen van 
de windturbines een  drainagekoffer voorzien om  
het  regenwater op te vangen en te bufferen totdat 
het kan infiltreren. 

 De windturbines zijn niet gelegen in of in de directe 
omgeving van een ankerplaats of relictzone, noch in 
de directe nabijheid van een punt- of lijnrelict.  Ge-
zien de bestaande infrastructuurelementen in de 
nabijheid van de inplantinglocaties kan geoordeeld 
worden dat de turbines als inpasbaar in het land-

 Hoofdstuk 2: Stedenbouwkundige aspecten 

 Hoofdstuk 5: Geluid 

 Hoofdstuk 6: Slagschaduw 

 Hoofdstuk 10: Monumenten en landschap-
pen 

 Hoofdstuk 12: Natuur 

 Hoofdstuk 15: Overige aandachtspunten 

 Bijlage 8: Geluidscontouren 

 Bijlage 9: Slagschaduwcontouren 



 

 1284_0010_20130929_ASSENEDE_LN.doc 

 
64/89 

 Samenvatting Meer informatie 
schap beschouwd kunnen worden. 

 De plaatsing van de vooropgestelde windturbines 
zullen geen directe (of indirecte) negatieve invloed 
uitoefenen op groengebieden en overige ecologi-
sche elementen in de onmiddellijke omgeving van 
het projectgebied. 

 Ter hoogte van of in de nabijheid van het projectge-
bied komen geen groengebieden of andere ecologi-
sche elementen voor, die van belang zijn voor vo-
gels of vleermuizen. De plaatsing van de vooropge-
stelde windturbines zullen geen directe (of indirecte) 
significant negatieve invloed uitoefenen. 

 
Uit deze screening blijkt dat er geen aanzienlijke effecten te verwachten zijn ten aanzien van het omge-
vende milieu, zodat de opmaak van een MER niet nodig geacht wordt. 
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14 Luchtvaart 

De projectzone bevindt zich niet binnen een CTR zone van een luchthaven.  
 
Het dichtstbijgelegen vliegveld is het vliegveld van Ursel te Knesselare. Vliegclub Ursel vzw ge-
bruikt dit vliegveld als thuisbasis voor het beoefenen van motorvliegen.  
 
Belgocontrol heeft een document opgemaakt om de installateurs van windturbines een beter 
inzicht te geven in de slaagkansen van hun project met betrekking tot de aspecten die tot de 
verantwoordelijkheid van Belgocontrol behoren. Er wordt rekening gehouden met  
 de mogelijke impact op de technische installaties (navigatie, communicatie en radar);  
 de mogelijke impact op de vluchtprocedures gebruikt in het luchtruim 
 de mogelijke impact op de luchtverkeersleiding 
 
Aan de hand van bovenstaande heeft Belgocontrol een kaart opgemaakt met aanduiding van 
zones:  
 blauwe/groene zone: vereenvoudigde studie 
 oranje zone: in deze zone is er een impact op de door Belgocontrol gebruikte installaties 

en/of procedures-> uitgebreide studie 
 rode zone: onaanvaardbare impact op de door Belgocontrol gebruikte installaties en/of pro-

cedures 
 
De windturbines uit onderhavige nota zijn niet gelegen in een ingekleurde zone op de kaart van 
Belgocontrol. Het windpark heeft geen invloed op de door Belgocontrol gebruikte installaties. 
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Figuur 14-1 Luchtvaart 
 
Op onderstaande kaart worden defensiebeperkingen aangegeven voor het gebied. Hieruit blijkt 
dat de windturbines gelegen zijn binnen een zone waar bebakening nodig is (categorie C zon-
der hoogtebeperking). De initiatiefnemer verbindt er zich echter toe de door Defensie opgelegde 
bebakeningsvoorschriften op te volgen. 
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Figuur 14-2 Obstakelvrije zone defensie 
 
De initiatiefnemer heeft advies aangevraagd bij volgende instanties: 

 Belgocontrol 
 Defensie 
 Federale overheidsdienst Mobiliteit en vervoer, luchtvaart 

De positieve adviezen zijn toegevoegd in Bijlage 12 van onderhavige nota. 
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15 Overige aandachtspunten 

15.1 Infrastructuur 
 
15.1.1 Openbare wegen 
 
De voorziene inplantingsplaats van de windturbines is gelegen op een minimumafstand van 
178m van de autosnelweg E34/N49.  
 
De wieken van de turbines draaien niet over de openbare weg. In onderstaande tabel zijn de 
afstanden tot de dichtstbijzijnde openbare wegen weergegeven.  
 
Tabel 15-1 Afstand tot de dichtstbijzijnde openbare wegen  

 WT N1 WT N2 WT N3 

Gavergrachtstraat 119 m 283 m / 

Dankaartsestraat 181 m 181 m / 

Stoepestraat / 485 m 314 m 

Autosnelweg E34/N49 (as) 206 m  206 m 193 m 

 

 
Figuur 15-1 aanduiding van het windturbinepark t.o.v. het wegennet 
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15.1.2 Spoorwegen 
 
In het zuidoosten van het windpark ligt de spoorlijn ‘Lijn 55 – Gent – Terneuzen’, op een afstand 
van meer dan 2,5 km. De windturbines zullen geen invloed hebben op deze spoorweg. 
 
Tabel 15-2 Afstand tot de dichtstbijzijnde spoorwegen 

Lijn Verbinding WT N1 WT N2 WT N3 

Lijn 55 Gent-Terneuzen 3426 m 3084 m 2427 m 

 

 
Figuur 15-2 aanduiding van het windturbinepark tov spoorwegen 
 
 
15.1.3 Kanalen en rivieren 
 
In de omgeving van het windmolenpark zijn geen rivieren of kanalen aanwezig. Het dichtstbij-
zijnde kanaal is het Kanaal Gent-Terneuzen op een afstand van 2740 m van windturbine WT N.  
In de buurt van de windturbines zijn wel een aantal waterlopen aanwezig. De dichtstbijgelegen 
waterloop is een waterloop van het polderbestuur (WL8220/3) , ten westen van windturbine WT 
N2 op een afstand van 57m.  
 
De windturbines hebben geen invloed op de waterlopen, rivieren of kanalen. 
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Tabel 15-3 Afstand tot de dichtstbijzijnde waterlopen en rivieren 
 WT N1 WT N2 WT N3 
Waterloop z/n,  
ten westen van WT N1 (2e cat.) 

70 m  
 

Waterloop WL8220/3  
(Polderbestuur) 

 57 m 
 

Zwartesluisbeek  529 m 288 m 

Waterloop z/n,  
ten oosten van WT N3  
(niet geklasseerd) 

  
369 m 

 

 
Figuur 15-3 aanduiding van het windturbinepark t.o.v. waterlopen, rivieren en kanalen 
 
 
15.1.4 Zeehavengebieden 
 
Het windpark staat ingeplant nabij het zeehavengebied Gent. De windturbines staan op vol-
doende afstand (ongeveer 1500m) tov het zeehavengebied. De havenactiviteiten zullen niet in 
het gedrang komen.  
 
Het windmolenpark heeft geen invloed op het zeehavengebied 
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15.1.5 Hoogspanning 
 
Ten zuidwesten van de projectlocatie bevindt zich een hoogspanningsleiding (150kV) op een 
afstand van +/- 3600 m van windturbine WT N1.  
 
De windturbines hebben geen invloed op de hoogspanningsleiding. 
 

 
Figuur 15-4 hoogspanningsleidingen 
 
 
15.1.6 Gas- en pijpleidingen 
 
In de omgeving van het project bevinden zich een aantal ondergrondse pijpleidingen. De 
dichtstbijgelegen pijpleiding is een pijpleiding van Air Products op een afstand van ongeveer 
82,5 m ten oosten van windturbine WT N3. Een ondergrondse pijpleiding van fluxys is gelegen 
op een afstand van 166 m van de dichtstbij ingeplante windturbine WT N3. 
 
Door SGS is er een veiligheidsnota opgemaakt waarin de in de buurt gelegen pijleidingen op-
genomen zijn. Deze studie is integraal terug te vinden in Bijlage 13 van deze nota.  
 
Besluit M-Tech in verband met deze aardgasleidingen: 
 

“Met betrekking tot ondergrondse leidingen kan besloten worden dat er een onder-
grondse leiding van Air Proiducts gesitueerd is binnen de bijhorende risicoafstand 
van WT N3. Bijgevolg werden risicoberekeningen uitgevoerd om na te gaan of de 
risico’s aangaande de ondergrondse leidingen aanvaardbaar worden geacht of niet. 
 
De bijdrage van het falen van de beschouwde windturbine WT N3 aan de faalfre-
quentie van de ondergrondse leiding bedraagt steeds minder dan 10% (en maxi-
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mum 6,83%), zodat het risico op domino-effecten tengevolge van de inplanting van 
de windturbines aanvaardbaar kan worden geacht.” 

 

 
Figuur 15-5 pijpleidingen 
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15.1.7 Radar en straalverbindingen 
 
15.1.7.1 Straalverbindingen 
 
Op onderstaande kaart (Figuur 15-6) worden de meest nabijgelegen antennemasten weerge-
geven. De afstanden tot antennemasten bedragen tenminste 387 meter. De windturbines liggen 
op voldoende afstand van de communicatieverbindingen en de antennes, er worden geen on-
gunstige effecten verwacht. 
 

 
Figuur 15-6 Situering GSM masten 
 
 
15.1.7.2 Radar 
 
Er bevinden zich geen radars in de omgeving van het projectgebied. 
 
 
15.2 Watertoets 
 
Op 18 juli 2003 werd het decreet betreffende het Integraal Waterbeleid bekrachtigd door de 
Vlaamse Regering. Dit decreet geeft uitvoering aan de Europese kaderrichtlijn Water die als 
doel heeft het bereiken van een duurzaam waterbeleid waarbij waterlichamen zich tegen eind 
2015 tenminste in goede chemische, ecologische en kwalitatieve toestand moeten bevinden. 
Artikel 8 van dat decreet legt de basisprincipes vast voor het toepassen van de watertoets. 
 
Het uitvoeringsbesluit over de watertoets dd. 1 november 2006 (BS 31/10/2006) reikt de lokale, 
provinciale en gewestelijke overheden nadere regels aan voor het toepassen van de watertoets 
bij de beslissing over een vergunning, een plan of een programma.  
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Indien de vergunning, het plan of het programma schadelijke effecten op het watersysteem ver-
oorzaakt zal de overheid voorwaarden in de vergunning of aanpassingen in het plan of pro-
gramma gelasten om schadelijke effecten op het watersysteem te voorkomen of te beperken. 
Indien de schadelijke effecten ten gevolge van de vergunning, het plan of het programma niet 
kunnen worden voorkomen, zullen, indien mogelijk, herstelmaatregelen of compensatiemaatre-
gelen opgelegd worden, zoniet zal de overheid de vergunning weigeren of wordt geen goedkeu-
ring verleend aan het plan of het programma.  
 
Op onderstaande kaart worden de mogelijke overstromingsgebieden (licht blauw) aangeduid.  
 

 
Figuur 15-7 Overstromingsgevoelige gebieden 
 
Aangezien de voorgestelde windturbines niet gelegen zijn in overstromingsgevoelig gebied en 
aangezien de inrichting geen tot een zeer beperkte invloed zal hebben op de waterhuishouding 
van het gebied, werd er geen specifieke watertoets uitgevoerd. 
 
De aangelegde verhardingen van toegangswegen en permanent verharde zones (kraanplaat-
sen) worden uitgevoerd in waterdoorlatende materialen (steenslaglaag op geotextiel). Het re-
genwater kan hierdoor onmiddellijk infiltreren. 
 
Om de waterhuishouding van de omgeving maximaal te behouden, wordt er rond de funderin-
gen van de windturbines een drainagekoffer voorzien om het regenwater op te vangen en te 
bufferen tot dat het kan infiltreren.  
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16 Besluit 

Deze lokalisatienota kadert in de vergunningsaanvraag voor de realisatie van in 3 windturbines 
op het grondgebied van de gemeente Assenede.  
 
Het betreft windturbines met een maximale tiphoogte van 180 m (mast + 1/2 rotordiameter) en 
een wiekdiameter van maximaal 114 meter. De windturbines worden ingeplant in agrarisch ge-
bied.  
 
Aan alle vigerende regelgeving wordt voldaan en het project scoort positief in de onderzoeken 
in de verschillende deelaspecten. 
 
De windturbines staan op voldoende afstand van de belangrijke nabijgelegen natuurgebieden. 
Het projectgebied en zijn directe omgeving zijn eerder van beperkt belang voor vogels en 
vleermuizen. Het projectgebied ligt op voldoende afstand tot voorname gebieden en trekroutes 
voor vogels en vleermuizen 
 
De windturbines respecteren eveneens voldoende de afstand ten opzichte van de dichtstbijge-
legen woonzones en infrastructuur. In de buurt van het windpark is er weinig bewoning. Alle niet 
betrokken woningen liggen op meer dan 250 m van de windturbines. 
 
Het windpark respecteert de geluids- en slagschaduwnormen voor alle woonzones en individue-
le woningen, zoals vooropgesteld door de Vlarem-regelgeving. De windturbines worden uitge-
rust met een stilstandregeling. De norm met betrekking tot slagschaduwhinder zoals opgelegd 
door de Vlarem-regelgeving wordt daardoor nergens overschreden.  
 
De windturbines werden gecertificeerd en zijn conform de laatste veiligheidsvoorschriften.  
 
De windturbines zullen ongeveer 15.000 MWh per jaar produceren, dit is equivalent aan de 
elektriciteitsbehoefte van circa 4286 gezinnen.  
 
Er werd zeer veel aandacht besteed aan een correcte inplanting van de windturbines. De wind-
turbines zijn parallel ingeplant langs de autosnelweg E34.  
 
Gezien het voorliggend windturbineproject 3 windturbines voorziet, kan er worden gesproken 
van een clustering van windturbines. Ze worden ruimtelijk geconcentreerd aan de rand van 
het Zeehavengebied Gent en het project wordt ruimtelijk gebundeld met de E34. Door deze 
bundeling de huidige versnippering enkel vertikaal versterkt. De locatiekeuze past bovendien 
binnen de gewenste ruimtelijke structuur van de omgeving van het projectgebied.  
 
De inplanting van de windturbines binnen de bestemming agrarisch gebied is verenigbaar met 
de geldende bestemmingsvoorschriften en hypothekeert de huidige functies van het gebied op 
geen enkele manier. Gezien er eveneens geen bijzondere plannen van aanleg of ruimtelijke 
uitvoeringsplannen gelden in het projectgebied, is de bouw en exploitatie van de voorgestelde 
windturbines vanuit stedenbouwkundig oogpunt vergunbaar. 
 
De initiatiefnemers zijn ervan overtuigd dat de inplanting, tussenafstanden en windturbinekeuze 
de meest optimale invulling vormen van de betrokken zone. Ook zijn de initiatiefnemers van 
mening dat de locatie zeer geschikt is voor windturbines, ondermeer gelet op de clustering met 
de autosnelweg E34. 





 

 1284_0010_20130929_ASSENEDE_LN.doc 

 
76/89 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 1  
 

Inplantingskaart 
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Bijlage 2  
 

Ruimtelijke structuren 
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Bijlage 3  
 

Natuurgebieden en beschermingszones 
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Bijlage 4  
 

Landschappen en monumenten 
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Bijlage 5  
 

Inplantingsplan 
(topografische kaart) 
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Bijlage 6  
 

Gewestplan 
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Bijlage 7  
 

Woningen en kantoorgebouwen 
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Bijlage 8  
 

Geluidsstudie dBA-Plan 
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van saneringsplannen, het begeleiden van saneringsplannen volgens VLAREM II, het 

beproeven en controleren van apparaten en inrichtingen (inclusief de volgens VLAREM als 

hinderlijk ingedeelde) die lawaai kunnen veroorzaken, die bestemd zijn om het lawaai te 

dempen, op te slorpen, te meten of de hinder ervan te verhelpen. 

 

 

 

Lic. Putzeys Guy 

Erkend deskundige geluid en trillingen 

 

 

 

 

 

Dit rapport mag enkel in zijn geheel worden gereproduceerd, tenzij hiervoor 

voorafgaandelijk schriftelijk toestemming wordt gegeven door het erkend 

laboratorium. 
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1 DOEL 
 

Door Storm 17 bvba en Eneco Wind Belgium werd aan dBA-Plan bvba de opdracht gegeven 

om een geluidsstudie uit te voeren naar het specifiek geluid die de plaatsing van 3 

windturbines van Storm 17 bvba / Eneco Wind Belgium op het grondgebied van Assenede 

met zich kan meebrengen.  

Het exacte type windturbine werd op heden nog niet bepaald. Wel staat vast dat de 

uiteindelijk gekozen windturbine binnen dezelfde range qua geluidseigenschappen zal liggen 

als het volgende type dat door de aanvrager als prioritair wordt weerhouden:  

 Repower  – 3,2 MW – HUB-hoogte 123 m (max rotordiameter : 114m) 

 

Het mogelijke effect van de geplande situatie wordt besproken op basis van de aangeleverde 

emissiegegevens van de turbine en de ligging van de beoordelingspunten en de turbines. Er 

wordt voor de geluidsemissiegegevens enkel gerekend met het geluidsvermogenniveau bij 

95 % van het nominaal vermogen. Deze gegevens worden ingebracht in een geluidsmodel.  

 

Op basis van dit model werd het effect volgens ISO 9613 berekend. De rekenresultaten 

worden getoetst aan de bepalingen conform de nieuwe sectorale milieuvoorwaarden voor 

windturbines. Deze werden door de Vlaamse Regering goedgekeurd en het besluit treedt in 

werking begin 2012. Deze sectorale voorwaarden zullen worden opgenomen in de Vlarem-

regelgeving. 

 

De studie werd uitgevoerd door Guy Putzeys, zaakvoerder van dBA-Plan. Guy Putzeys is 

een erkend MER – deskundige in de discipline geluid en trillingen. 
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2 WERKWIJZE 
 

Inhoudelijk zijn in dit rapport volgende punten terug te vinden: 
 

 Enkele geluidstechnische begrippen 

 Wetgeving (VLAREM II) – geluidsregelgeving windturbines 

 Beschrijving van het projectgebied 

 Overdrachtsberekening 

o Toetsing aan richtwaarden voor windturbinegeluid 

 Besluit 

3 WETGEVING 
 

Nieuwe windturbines moeten aan de nieuwe sectorale milieuvoorwaarden voldoen vanaf de 

inwerkingtreding van het besluit begin 2012. Voor windturbines die voor 1 januari 2012 

vergund zijn, gelden de verplichtingen vanaf 1 januari 2015. Windturbines die niet uitgerust 

zijn met een automatisch regelsysteem dat toelaat de slagschaduw en het geluid in 

voldoende mate te verminderen moeten pas vanaf 2020 voldoen aan de nieuwe 

voorwaarden. 

3.1 VLAREM II – Subafdeling 5.20.6.4. Geluid 

 

Art. 5.20.6.4.1. Geluidsmetingen worden uitgevoerd door een erkende milieudeskundige in 

de discipline geluid en trillingen, deeldomein geluid, vermeld in artikel 6, 1°, c), van het Vlarel 

van 19 november 2010. De erkende deskundige richt zich naar de meetvoorschriften1 van de 

minister bevoegd voor leefmilieu.  

 

Art. 5.20.6.4.2. Het specifieke geluid in openlucht wordt, tenzij anders vermeld in de 

milieuvergunning, per beoordelingsperiode beperkt tot de richtwaarde vermeld in bijlage 

5.20.6.1. of tot het achtergrondgeluid, vermeld in bijlage 4B, punt F15, 3, van titel I van het 

Vlarem2: 

 

 Lsp ≤ MAX (richtwaarde, LA95,1h) 

 

 

 

                                                
1
 Meetvoorschriften voor erkende deskundigen zijn op dit ogenblik nog niet beschikbaar. Instructies voor het uitvoeren van 

geluidsmetingen zullen later per ministerieel besluit worden bekendgemaakt. 
2
 Als het specifiek geluid van de windturbine hoger is dan de richtwaarde, wordt bij de milieuvergunningsaanvraag een 

achtergrondgeluidsmeting uitgevoerd door een erkend deskundige. Deze achtergrondgeluidsmeting heeft een duur van 14 

dagen (of langer indien de weersomstandigheden niet representatief zijn (sneeuw, ,…)). Indien een hogere waarde wordt 

gemeten voor het achtergrondgeluid, geldt de hogere waarde van het achtergrondgeluid als norm. 
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Tabel 1 : bijlage 5.20.6.1. bij Vlarem II – Richtwaarden voor windturbinegeluid 

 

 Richtwaarden (dB(A))  
voor geluid in open lucht 

Gebiedsbestemming bij vergunning Overdag 
(7u tot 19u) 

’s Avonds 
(19u tot 22u) 

’s Nachts 
(22u tot 7u) 

1° Gebieden voor verblijfsrecreatie 44 39 39 

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

50 45 45 

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

48 43 43 

3a° Gebieden of delen van gebieden, 
uitgezonderd woongebieden of delen van 
woongebieden, gelegen op minder dan 500 
m van gebieden voor ambachtelijke bedrijven  
en kleine en middelgrote ondernemingen, van 
dienstverleningsgebieden of van 
ontginningsgebieden, tijdens de ontginning 

48 43 43 

3b° Woongebieden of delen van 
woongebieden, gelegen op minder dan 500 
m van gebieden voor ambachtelijke bedrijven  
en kleine en middelgrote ondernemingen, van 
dienstverleningsgebieden of van 
ontginningsgebieden, tijdens de ontginning 

44 39 39 

4° Woongebieden 44 39 39 

5° Industriegebieden, dienstverleningsgebie-
den, gebieden voor gemeenschaps-
voorziening en openbare nutsvoorzieningen 
en ontginningsgebieden tijdens ontginning 

60 55 55 

5bis° Agrarische gebieden 48 43 43 

6° Recreatiegebieden uitgezonderd gebieden 
voor verblijfsrecreatie 

48 43 43 

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

44 39 39 

8° Bufferzones 55 50 50 

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

48 43 43 

Opmerking : Als een gebied valt onder twee of meer punten van de tabel, dan is in dat gebied de 
hoogste richtwaarde van toepassing 
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4 BESCHRIJVING VAN PROJECTGEBIED EN 

BEOORDELINGSPUNTEN 
 

Het projectgebied situeert zich binnen de provincie Oost-Vlaanderen  op het grondgebied 

van de gemeente Assenede. Er zijn een aantal beoordelingspunten die representatief zijn 

voor een cluster van woningen of voor individuele woningen. Niet alle woningen worden 

meegenomen maar enkel de meest relevante waar mogelijks een probleem opduikt.  

 

De ligging van de windturbines van Storm 17/ Eneco wind Belgium zijn aangeduid op de 

volgende figuur: 

Figuur 1 : ligging van de 3 windturbines op luchtfoto 

 

 

Momenteel bepaalt voornamelijk het wegverkeersgeluid op de N49 en de gewestwegen het 

omgevingsgeluid. Er zijn een aantal woningen die op korte afstand tot de turbines zijn 

gelegen. Er werden geen geluidsmetingen uitgevoerd ter bepaling van het huidige 

omgevingsgeluid.   

 

De ligging van de woningen rondom het projectgebied en waar een beoordelingspunt werd 

voorzien zijn  hierop een luchtfoto als volgens het gewestplan weergegeven : 
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Figuur 2 : ligging van beoordelingspunten en windturbines op een luchtfoto 

 

De geplande windturbines zijn eveneens aangeduid op bovenstaande luchtfoto samen met 

de situering van de beoordelingspunten inzake geluid. 
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Figuur 3 : ligging van beoordelingspunten en windturbines op een gewestplan 

 

In hoofdstuk 4 werd de wetgeving voor geluid weergegeven. Op basis van de ligging de 

beoordelingspunten volgens het gewestplan/gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan moeten 

volgende richtwaarden te allen tijde gerespecteerd worden conform de bepalingen in de 

nieuwe sectorale milieuvoorwaarden voor windturbines opgenomen in titel II van de Vlarem-

regelgeving.  

Tabel 2: Meet- en beoordelingspunten ingedeeld volgens Vlarem II bijlage 5.20.6.1 

Beoordelingspunten 

(NSA) 

Bestemming volgens 

gewestplan / tabel 

bijlage 5.20.6.1. 

Richtwaarden in dB(A) – voor  

geluid in open lucht 

1,2, 11 tot en met 13 3a 48 43 43 

3 tot en met 10 en 14 tot en 

met 18 
5bis° 48 43 43 

19,20,21, 22 3b 44 39 39 

 

Op deze  immissiepunten wordt het specifieke geluidsniveau ten gevolge van de toekomstige 

WT’s berekend. De meest nabijgelegen woningen bevinden zich ten noorden van de N49 in 

de Garenhoekstraat (NSA 5,6 en 7) en in de Stoepestraat. Ten zuiden en ten noordoosten 

van de windturbines zijn er woongebieden gelegen (NSA 19,20 en 21)  

Er werden geen geluidsmetingen uitgevoerd zodat men ook geen gebruik kan maken van 

eventuele hogere waarden ten gevolge het omgevingsgeluid. Met andere woorden, de 

bovenstaande richtwaarden moeten gerespecteerd worden.  
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5 EFFECT BEPALING SPECIFIEK GELUID WINDTURBINES – 

GEEN REDUCTIES 
 

Op basis van de gekende geluidsvermogenniveaus van de windturbines, de geometrische 

kenmerken, de ligging van de bronnen, de ligging van de beoordelingspunten en de hoogte 

van de turbines wordt met een overdrachtsberekening de specifieke bijdrage berekend naar 

de verschillende beoordelingspunten (BEGIS methode). Deze berekening steunt op de ISO-

9613 en wordt uitgevoerd met een computerprogramma (Geomilieu V2.13). De berekening 

gebeurt bij een luchtabsorptie bij 10°C en 70 % relatieve luchtvochtigheid conform ook de 

bepaling van het geluidsvermogenniveau en werd uitgevoerd conform de 

parameterinstellingen vermeld in de toelichtingsbijlage, punt F15 van bijlage 4A van titel I 

van het Vlarem. Als grondabsorptie wordt 0,2 gehanteerd voor industrieparken en 0,8 voor 

weilanden en parken.  Er zijn diverse relevante bodemgebieden die als ‘hard’ kunnen 

beschouwd worden (KMOzone, autosnelweg,…). Deze werden opgenomen als 

bodemgebied in het model met een bodemfactor 0,2 terwijl de overige gebieden als 0,8 

(weilanden, parken, tuinen,.. ) worden beschouwd.  

 

De lambertcoordinaten van de WT ’s zijn : 

 

 WT 1 : 106330,209929 

 WT 2 : 106755,209906 

 WT 3 : 107567,209848 

 

De impact wordt aan de hand van geluidscontouren visueel voorgesteld en tevens wordt het 

specifiek geluidsniveau berekend op de beoordelingspunten. De berekeningshoogte op de 

meetpunten en voor de geluidscontourenkaart bedraagt 4 m. Het berekend geluidsniveau is 

geldig voor de meest ongunstige situatie, vermits met een meewind wordt gerekend.  

In deze studie wordt volgend type windturbine beoordeeld op zijn effecten. Er werd gerekend 

met het gegarandeerd brongeluid bij 95 % van het nominale vermogen van de windturbine. 

Tabel 3: Type windturbine met max. brongeluid 

Type Vermogen Ashoogte Brongeluid bij 95% van het 

nominale vermogen 

Repower 114  3,2 MW 100 m 105,2 dB(A) 

 

De effecten voor eventuele andere type turbines zijn gelijkwaardig bij eenzelfde 

geluidsvermogenniveau. Er zijn geen spectrale gegevens (octaaf- en tertsbanden) van de 

Repower 114  beschikbaar en daarom werden de spectragegevens van de MM92 

gehanteerd. Deze emissiegegevens zijn in de bijlage terug te vinden.  
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Hieronder wordt het effect op het geluidsklimaat berekend en besproken ten gevolge van de 

windturbines bij een windsnelheid (op 10 m hoogte) van 8 m/s of meer, m.a.w. wanneer het 

vermogen in MW en het geluidsvermogenniveau in LWA maximaal is.  

Hieronder berekenen en bespreken we het mogelijke effect van 3 windturbines (REpower 

MM114 – 3,2 MW) van Storm 17 / Eneco Wind Belgium. Het totale continue specifieke 

geluidsniveau geproduceerd door de windturbines wordt getoetst aan de richtwaarden 

volgens titel II van het Vlarem.  

Figuur 4: geluidscontour voor  3  WT type Repower MM114 - gewestplan  

 

Figuur 5: geluidscontour voor 3 WT type Repower –MM114 – luchtfoto 
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In onderstaande tabel wordt het berekend Lsp vergeleken met de richtwaarden voor geluid 

en dit per beoordelingspunt en per periode.  

Tabel 4 : berekend Lsp  in dB(A) voor de 3 WT (volgens LW van Repower MM114) – 

enkel voor meest relevante punten  

Beoordelingspunten (NSA) Berekend Lsp  
Richtwaarden in dB(A) – voor  

geluid in open lucht 

NSA 1 40,8 48 43 43 

NSA 2 42,5 48 43 43 

NSA 3 40 48 43 43 

NSA 4 39,9 48 43 43 

NSA 5 42,4 48 43 43 

NSA 6 43,1 48 43 43 

NSA 7 44,5 48 43 43 

NSA 8 40,2 48 43 43 

NSA 9 39,4 48 43 43 

NSA 10 39,5 48 43 43 

NSA 11 43,7 48 43 43 

NSA 12 44,6 48 43 43 

NSA 13 45,4 48 43 43 

NSA 14 43,8 48 43 43 

NSA 15 43,4 48 43 43 

NSA 16 42,2 48 43 43 

NSA 17 41,9 48 43 43 

NSA 18 40,8 48 43 43 

NSA 19 36,1 44 39 39 

NSA 20 36,6 44 39 39 

NSA 21 36 44 39 39 

NSA 22 38 44 39 39 

 

Uit deze berekeningen blijkt dat er geen overschrijdingen voor de dagperiode te 

verwachten zijn op de huidige beoordelingspunten gelegen ter hoogte van de bestaande 

bewoning en in de bestaande woongebieden. Maar dat er wel overschrijdingen te 

verwachten zijn voor de avond – en nachtperiode. Daarom zijn reducties voor deze 

beoordelingspunten nodig.  
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6 EFFECT BEPALING SPECIFIEK GELUID WINDTURBINES – MET 

REDUCTIES 

Hieronder wordt het effect op het geluidsklimaat berekend en besproken ten gevolge van de 

windturbines bij een windsnelheid (op 10 m hoogte) van 8 m/s of meer, m.a.w. wanneer het 

geluidsvermogenniveau gereduceerd wordt :  

 

De turbines van het type Repower 3,2 M 114 dienen gereduceerd te worden :  

 

 WT 1 : max 103 dB(A) 

 WT 2 : max 104 dB(A) 

 WT 3 : max 102 dB(A) 

  

Hieronder berekenen en bespreken we het mogelijke effect van 3 windturbines (REpower 

MM114 – 3,2 MW) van Storm 17 bvba / Eneco Wind Belgium indien deze gereduceerd 

worden zoals hierboven beschreven. 

 

Het totale continue specifieke geluidsniveau geproduceerd door de windturbines wordt 

getoetst aan de richtwaarden volgens titel II van het Vlarem.  

 

Figuur 6: geluidscontour voor  3  WT type Repower MM114 - gewestplan  
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Figuur 7: geluidscontour voor 3 WT type Repower –MM114 – luchtfoto
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In onderstaande tabel wordt het berekend Lsp vergeleken met de richtwaarden voor geluid 

en dit per beoordelingspunt en per periode voor de situatie met reducties 

Tabel 5 : berekend Lsp  in dB(A) voor de 3 WT (volgens LW van Repower MM114) – 

enkel voor meest relevante punten – situatie met reducties 

Beoordelingspunten (NSA) Berekend Lsp  
Richtwaarden in dB(A) – voor  

geluid in open lucht 

NSA 1 38,3 48 43 43 

NSA 2 40,2 48 43 43 

NSA 3 38,6 48 43 43 

NSA 4 38,5 48 43 43 

NSA 5 41,2 48 43 43 

NSA 6 41,9 48 43 43 

NSA 7 43,0 48 43 43 

NSA 8 38,6 48 43 43 

NSA 9 37,8 48 43 43 

NSA 10 38,0 48 43 43 

NSA 11 41,6 48 43 43 

NSA 12 42,2 48 43 43 

NSA 13 42,9 48 43 43 

NSA 14 41,5 48 43 43 

NSA 15 41,7 48 43 43 

NSA 16 40,4 48 43 43 

NSA 17 39,7 48 43 43 

NSA 18 38,9 48 43 43 

NSA 19 34,6 44 39 39 

NSA 20 35,1 44 39 39 

NSA 21 33,9 44 39 39 

NSA 22 / 44 39 39 

 

Uit deze berekeningen blijkt dat er nu geen overschrijdingen meer zijn voor alle 

beoordelingspunten en periodes. 
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7 BESLUIT 
 

Door Storm werd aan dBA-Plan bvba de opdracht gegeven om een geluidsstudie uit te 

voeren naar de potentiële geluidshinder die de plaatsing van 3 windturbines door Storm 17 

bvba / Eneco Wind Belgium op het grondgebied van Assenede met zich kan meebrengen.  
 

Het exacte type windturbine werd op heden nog niet bepaald. Wel staat vast dat de 

uiteindelijk gekozen windturbine binnen dezelfde range qua geluidseigenschappen zal liggen 

als het volgende type dat door de aanvrager als prioritair wordt weerhouden:  

 REpower  MM 114  – 3,2 MW – HUB-hoogte 123 m 
 

 

Bovenstaand type werd onderzocht in deze studie. Het mogelijke effect van de geplande 

situatie wordt besproken op basis van de aangeleverde emissiegegevens van de turbine en 

de ligging van de beoordelingspunten en de turbines. Deze gegevens worden ingebracht in 

een geluidsmodel. De Repower MM 114 heeft volgens de technische fiches een 

geluidsvermogenniveau van 105,2 dB(A).  

 

De berekeningen werden uitgevoerd conform de ISO 9613 op basis van de 

geluidsemissiegegevens van de REpower MM 114  -   en dit bij een brongeluid bij 95 % van 

het nominale vermogen van de windturbine. De parameterinstellingen werden gehanteerd 

zoals vermeld in de toelichtingsbijlage, punt F15 van bijlage 4A van titel I van het Vlarem. 

Deze  berekeningen en bevindingen zijn geldig voor de ‘worst-case’ situatie met andere 

woorden met een wind van bron naar ontvanger en bij een windsnelheid van meer dan 8 

m/s.  

 

Voor de dagperiode zijn er geen beperkingen nodig voor de werking van de windturbines van 

Storm. In alle omstandigheden (maximale werking van de turbine en windrichting) wordt 

verwacht dat het specifiek geluid van de turbines onder de richtwaarde zal liggen voor de 

dagperiode op de omliggende beoordelingpunten.  

 

Voor de avond – en nachtperiode zijn volgende reducties nodig op te voldoen aan de 

richtwaarden voor de avond- en nachtperiode en dit op alle beoordelingspunten.  

De turbines van het type Repower 3,2 M 114 dienen gereduceerd te worden :  

 

 WT 1 : max 103 dB(A) 

 WT 2 : max 104 dB(A) 

 WT 3 : max 102 dB(A) 

 

 

Guy Putzeys                  

dBA-Plan bvba          
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BIJLAGE 1 

GELUIDSEMISSIEGEGEVENS  
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De Repower M114 heeft een geluidsvermogenniveau 
van 105,2 maar bovenstaand spectrum werd 
gehanteerd.   
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SHADOW - Main Result
Calculation: Assenede

Assumptions for shadow calculations
Maximum distance for influence
Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade
Please look in WTG table

Minimum sun height over horizon for influence 3 °
Day step for calculation 1 days
Time step for calculation 1 minutes

Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) [MELLE]
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1,57 2,96 3,15 5,02 6,45 5,87 6,31 6,22 4,66 3,50 2,54 1,23

Operational hours are calculated from WTGs in calculation and wind
distribution:
Site data 12 sectors; Radius: 20.000 m (2)

Operational time
N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum

391 714 686 403 288 480 886 1.340 1.482 641 445 475 8.231
Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve

A ZVI (Zones of Visual Influence) calculation is performed before flicker
calculation so non visible WTG do not contribute to calculated flicker
values. A WTG will be visible if it is visible from any part of the receiver
window. The ZVI calculation is based on the following assumptions:
Height contours used: Height Contours: CONTOURLINE_ONLINEDATA_6.wpo (7)
Obstacles not used in calculation
Eye height: 1,5 m
Grid resolution: 10,0 m

WTGs
Lambert (BE) GDll WTG type Shadow data

East North Z Row data/Description Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub Calculation RPM
rated diameter height distance

[m] [kW] [m] [m] [m] [RPM]
WT-N1 106.330 209.929 5,3 REpower 3.2M114  hh 123,0 m (... Yes REpower 3.2M114-3.200 3.200 114,0 123,0 1.716 12,6
WT-N2 106.755 209.906 6,1 REpower 3.2M114  hh 123,0 m (... Yes REpower 3.2M114-3.200 3.200 114,0 123,0 1.716 12,6
WT-N3 107.567 209.848 6,5 REpower 3.2M114  hh 123,0 m (... Yes REpower 3.2M114-3.200 3.200 114,0 123,0 1.716 12,6

Shadow receptor-Input
Lambert (BE) GDll

No. Name East North Z Width Height Height Degrees from Slope of Direction mode
a.g.l. south cw window

[m] [m] [m] [m] [°] [°]
S-01 woning 107.450 210.372 2,8 5,0 2,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"
S-02 woning 107.305 210.190 3,8 5,0 2,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"
S-03 woning 106.916 210.447 2,4 5,0 2,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"
S-04 woning 106.784 210.481 2,5 5,0 2,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"
S-05 woning 106.764 210.323 3,5 5,0 2,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"
S-06 woning 106.633 210.295 4,0 5,0 2,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"
S-07 woning 106.522 210.227 4,6 5,0 2,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"
S-08 woning 105.891 210.098 4,2 5,0 2,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"
S-09 woning 105.934 209.578 6,0 5,0 2,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"
S-10 woning 106.028 209.496 6,3 5,0 2,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"
S-11 woning 107.239 210.004 5,0 5,0 2,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"
S-12 woning 107.274 209.927 5,6 5,0 2,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"
S-13 woning 107.311 209.881 5,9 5,0 2,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"
S-14 woning 107.250 209.717 7,0 5,0 2,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"
S-15 woning 107.124 209.717 6,8 5,0 2,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"
S-16 woning 107.135 209.592 7,7 5,0 2,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"
S-17 woning 107.256 209.538 8,2 5,0 2,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"
S-18 woning 107.175 209.467 8,6 5,0 2,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"
S-19 woning 108.048 209.572 9,0 5,0 2,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"

To be continued on next page...
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SHADOW - Main Result
Calculation: Assenede

...continued from previous page
Lambert (BE) GDll

No. Name East North Z Width Height Height Degrees from Slope of Direction mode
a.g.l. south cw window

[m] [m] [m] [m] [°] [°]
S-20 woning 107.620 210.463 2,8 5,0 2,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"
S-21 woning 107.542 210.622 1,6 5,0 2,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"
S-22 woning 107.501 210.668 1,2 5,0 2,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"
S-23 woning 107.469 210.693 0,9 5,0 2,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"
S-24 woning 107.455 210.735 0,6 5,0 2,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"
S-25 woning 107.566 210.705 1,1 5,0 2,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"
S-26 woning 107.458 210.463 2,2 5,0 2,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"
S-27 woning 107.536 210.432 2,8 5,0 2,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"
S-28 woning 106.719 210.575 2,1 5,0 2,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"
S-29 woning 106.373 210.557 3,0 5,0 2,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"
S-30 woning 106.255 210.609 2,9 5,0 2,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"
S-31 woning 108.093 210.581 3,2 5,0 2,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"
S-32 woning 105.540 209.799 5,4 5,0 2,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"
S-33 woning 105.583 209.621 6,0 5,0 2,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"
S-34 woning 105.595 209.697 5,7 5,0 2,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"
S-35 woning 105.693 209.754 5,5 5,0 2,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"
S-36 woning 105.618 209.495 6,4 5,0 2,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"
S-37 woning 105.860 209.630 5,9 5,0 2,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"
S-38 woning 105.644 209.306 7,1 5,0 2,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"
S-39 woning 105.664 209.264 7,2 5,0 2,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"
S-40 woning 105.869 210.444 3,0 5,0 2,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"
S-41 woning 105.784 210.253 3,7 5,0 2,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"
S-42 woning 105.843 210.261 3,6 5,0 2,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"
S-43 woning 108.164 209.648 8,6 5,0 2,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"

S-I-01 Bedrijf 107.806 210.286 4,4 5,0 2,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"
S-I-02 Bedrijf 107.918 210.019 6,5 5,0 2,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"
S-I-03 Bedrijf 107.793 210.060 5,3 5,0 2,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"
S-I-04 Bedrijf 107.745 210.111 4,9 5,0 2,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"
S-I-05 Bedrijf 107.533 210.137 4,5 5,0 2,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"
S-I-06 Bedrijf 107.206 209.974 5,2 5,0 2,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"
S-I-07 Bedrijf 107.149 209.634 7,4 5,0 2,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"
S-I-08 Bedrijf 107.897 210.308 4,5 5,0 2,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"
S-I-09 Bedrijf 107.604 210.351 3,5 5,0 2,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"
S-I-10 Bedrijf 105.611 210.015 4,6 5,0 2,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"
S-I-11 Bedrijf 105.675 209.779 5,4 5,0 2,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"
S-I-12 Bedrijf 105.335 209.294 7,2 5,0 2,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"
S-I-13 Bedrijf 105.864 210.558 2,6 5,0 2,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"
S-I-14 Bedrijf 106.646 210.458 3,0 5,0 2,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"

Calculation Results
Shadow receptor

Shadow, worst case Shadow, expected values
No. Name Shadow hours Shadow days Max shadow Shadow hours

per year per year hours per day per year
[h/year] [days/year] [h/day] [h/year]

S-01 woning 81:29 137 0:53 11:38  
S-02 woning 128:44 145 1:25 20:18  
S-03 woning 100:27 111 1:18 14:12  
S-04 woning 97:59 106 1:13 13:04  
S-05 woning 157:44 134 1:34 24:23  
S-06 woning 199:16 144 2:01 30:00  
S-07 woning 226:59 143 2:24 38:09  
S-08 woning 69:43  71 1:41 10:43  
S-09 woning 42:04 119 0:33 10:09  
S-10 woning 30:05  81 0:33 7:10  
S-11 woning 141:29  98 2:25 24:25  
S-12 woning 174:48 114 2:23 32:49  
S-13 woning 264:27 168 2:21 54:22  

To be continued on next page...
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Shadow, worst case Shadow, expected values

No. Name Shadow hours Shadow days Max shadow Shadow hours
per year per year hours per day per year
[h/year] [days/year] [h/day] [h/year]

S-14 woning 145:52 134 1:59 30:10  
S-15 woning 149:53 126 1:47 32:14  
S-16 woning 42:09  96 0:33 8:19  
S-17 woning 23:17  65 0:29 4:38  
S-18 woning 31:38  70 0:31 5:57  
S-19 woning 30:44  76 0:37 5:41  
S-20 woning 37:02  95 0:33 5:53  
S-21 woning 27:28  85 0:27 4:34  
S-22 woning 36:27 109 0:28 5:20  
S-23 woning 37:10 104 0:28 5:15  
S-24 woning 34:05  98 0:27 4:41  
S-25 woning 32:00 108 0:26 4:42  
S-26 woning 50:17 116 0:36 7:34  
S-27 woning 50:52 111 0:41 7:41  
S-28 woning 51:03  95 0:41 6:32  
S-29 woning 53:39  95 1:06 5:57  
S-30 woning 39:30  94 0:35 4:13  
S-31 woning 33:55  87 0:33 4:40  
S-32 woning 29:44  71 0:35 6:40  
S-33 woning 56:32 126 0:36 13:31  
S-34 woning 45:44 109 0:37 10:58  
S-35 woning 60:21 124 0:43 14:09  
S-36 woning 28:00  85 0:28 6:51  
S-37 woning 20:47  54 0:30 5:05  
S-38 woning 23:28  70 0:24 5:44  
S-39 woning 19:44  59 0:24 4:47  
S-40 woning 60:32 122 0:48 7:28  
S-41 woning 43:21  63 1:04 6:32  
S-42 woning 50:39  70 1:08 7:39  
S-43 woning 72:12 136 0:45 13:48  

S-I-01 Bedrijf 100:16 143 0:57 15:28  
S-I-02 Bedrijf 82:29  84 1:31 16:07  
S-I-03 Bedrijf 125:53 107 1:36 25:25  
S-I-04 Bedrijf 141:21 142 1:22 27:59  
S-I-05 Bedrijf 207:42 183 1:31 33:38  
S-I-06 Bedrijf 144:32 100 2:25 26:06  
S-I-07 Bedrijf 56:41 108 0:44 12:26  
S-I-08 Bedrijf 86:00 142 0:50 13:23  
S-I-09 Bedrijf 77:06 123 0:56 11:15  
S-I-10 Bedrijf 26:37  49 0:43 4:39  
S-I-11 Bedrijf 49:52 103 0:42 11:33  
S-I-12 Bedrijf 20:46  79 0:22 5:06  
S-I-13 Bedrijf 56:59 110 0:38 6:19  
S-I-14 Bedrijf 111:28 118 1:35 14:30  

Total amount of flickering on the shadow receptors caused by each WTG
No. Name Worst case Expected

[h/year] [h/year]
WT-N1 REpower 3.2M114  hh 123,0 m (TOT: 180,0 m) 766:26 134:02
WT-N2 REpower 3.2M114  hh 123,0 m (TOT: 180,0 m) 941:28 160:00
WT-N3 REpower 3.2M114  hh 123,0 m (TOT: 180,0 m) 1270:02 226:54
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Dit rapport is samengesteld op basis van gegevens die ons door Grontmij Belgium NV 

beschikbaar werden gesteld. Het betreft hier zowel schriftelijke informatie (teksten, 

cijfermateriaal, plans) als mondelinge informatie die werd verstrekt tijdens 

overlegvergaderingen. 

 

Dit rapport is eigendom van Grontmij Belgium NV en dient vertrouwelijk behandeld 

te worden. Het rapport of delen ervan mogen niet gekopieerd worden zonder 

uitdrukkelijke toestemming van Grontmij Belgium NV. 

 

  

Behoudens andersluidende overeenkomst worden de opdrachten uitgevoerd op basis van de meest recente versie van de algemene 

voorwaarden van SGS Belgium. Op eenvoudig verzoek worden deze voorwaarden opnieuw aan u toegezonden. De aandacht wordt 

gevestigd op de beperking van aansprakelijkheid, de vergoedings-en bevoegdheidskwesties bepaald door deze voorwaarden.  

Elke houder van dit document dient te weten dat de informatie vervat in dit document enkel de bevindingen van SGS Belgium op het ogenblik 

van haar tussenkomst en binnen de grenzen van de eventuele instructies van de opdrachtgever, bevat. SGS Belgium is enkel aansprakelijk 

t.a.v. haar opdrachtgever en dit document stelt de bij een handelstransactie betrokken partijen niet vrij van hun plicht al hun rechten en 

verplichtingen uit te oefenen voortspruitend uit de transactiedocumenten. Elke niet toegestane wijziging evenals de namaak of vervalsing van 

de inhoud of het uitzicht van dit document is onwettig en overtreders zullen vervolgd worden. 
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2 INLEIDING 

Grontmij Belgium NV wenst een veiligheidsnota te laten uitvoeren met betrekking tot de 

plaatsing van drie windturbines te Assenede.  De doelstelling van de veiligheidsnota betreft 

een eerste screening om na te gaan of er eventuele problemen met veiligheidsrisico’s 

verwacht kunnen worden naar aanleiding van de geplande windturbines.  

 

De studie zal betrekking hebben op de externe veiligheidsrisico´s van de geplande 

windturbines tijdens exploitatie. Evaluatie van de risico´s tengevolge van de bouw of 

onderhouds-/herstellingswerken zal geen deel uitmaken van onderhavige opdracht. 

 

Het kwantitatief bepalen van de mogelijke risico’s behoort niet tot onderhavige opdracht, 

maar kan in latere fase eventueel uitgevoerd worden, indien zou blijken dat gedetailleerd 

onderzoek noodzakelijk/aangewezen is. 
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3 WETGEVEND KADER 

De Vlaamse regering heeft een omzendbrief [EME2006] in verband met het 

afwegingskader en de randvoorwaarden voor de inplanting van windturbines goedgekeurd. 

Deze moet de beoordeling van bouwaanvragen voor windturbines vergemakkelijken. Met 

deze omzendbrief wil de Vlaamse regering de ontwikkeling van windenergie in Vlaanderen 

versnellen en tegelijkertijd garanderen dat windturbines worden ingeplant op de meest 

geschikte locaties.  

 

Indien de voorgestelde locatie beantwoordt aan de randvoorwaarden die voortvloeien uit de 

afwegingselementen vermeld in de omzendbrief, te beschrijven en te evalueren in een 

lokalisatienota, en gelegen is in één van de weerhouden bestemmingsgebieden, kan een 

stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning voor de inplanting van windturbines 

worden toegekend. 

 

Op 21 maart 2012 werden de nieuwe sectorale milieuvoorwaarden voor windturbines in de 

VLAREM-regelgeving gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.  Met dit besluit wordt een 

meer rechtszeker kader gecreëerd voor zowel omwonenden, exploitanten als 

vergunningverleners bij de inplanting en exploitatie van grootschalige windturbines in 

Vlaanderen. 

 

De in VLAREM opgenomen bepalingen hebben voorrang op de bepalingen uit de 

omzendbrief [EME2006], waardoor voor het deelaspect veiligheid de VLAREM-bepalingen 

primeren.  In VLAREM wordt vermeld dat de veiligheidsaspecten dienen besproken te 

worden conform het door de Vlaamse overheid aanvaard beoordelingskader.  Het Vlaams 

Energieagentschap en de dienst Milieuvergunningen stonden in voor de ontwikkeling van 

een standaard methodologie voor de evaluatie van de veiligheidsrisico’s (zie hierna). 

 

In opdracht van het Vlaams Energieagentschap werd door SGS Belgium NV een studie 

[VEA] uitgevoerd naar veiligheidsrisico’s van windturbines.  Hierin wordt een methodiek 

beschreven om de veiligheidsrisico’s van windturbines te bepalen.  Tevens worden in deze 

studie de risicocriteria vermeld waaraan de risico’s getoetst dienen te worden.  De studie 

werd tevens goedgekeurd door de Dienst Veiligheidsrapportering van LNE en de afdeling 

Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu-, Natuur- en Energiebeleid (LNE). In 

onderhavige studie wordt rekening gehouden met de bepalingen uit [VEA]. 

 

In onderhavige studie zal rekening gehouden worden met de in VLAREM opgenomen 

bepalingen en het door de Vlaamse overheid aanvaard beoordelingskader. 
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4 PROJECTOMSCHRIJVING 

4.1 SITUERING 

Het project betreft de geplande bouw van drie windturbines te Assenede.  Onderstaande 

figuur geeft de situering van de windturbines op een luchtfoto weer.  De 

Lambertcoördinaten van de inplantinglocaties worden in de volgende tabel weergegeven. 

 

Tabel 1: Lambertcoördinaten inplantinglocatie windturbines 

Windturbine X (m) Y (m) 

WT N1 106 330 209 929 

WT N2 106 755 209 906 

WT N3 107 567 209 848 

 

Figuur 1: Situering van de windturbines op een luchtfoto 
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4.2 BESCHRIJVING VAN DE WINDTURBINE 

4.2.1 Algemene bespreking van een windturbine 

In onderhavige paragraaf worden de relevante windturbinekarakteristieken besproken.  

Allereerst wordt aan de hand van onderstaande figuur een omschrijving gegeven van de 

basisonderdelen van een dergelijke installatie. 

 

Figuur 2: Overzicht van de hoofdcomponenten van een windturbine 

 

 
 

4.2.2 Specifieke kenmerken weerhouden windturbine 

Onderstaande opsomming geeft de belangrijkste onderdelen/karakteristieken van de 

weerhouden types van windturbine weer. De conclusies van deze studie zijn ook van 

toepassing op andere, gelijkaardige types van turbines voor zover de technische gegevens 

vergelijkbaar zijn. 

 

Tabel 2: Technische gegevens weerhouden windturbine 

Leverancier Repower Repower 

Type  3XM 114 3XM 104 

Ashoogte (m) 123 98 

Rotordiameter (m) 114 104 

Nominaal toerental (t/min) 12,6 13,8 

 

Bijkomend dient het geplande type windturbine gecertificeerd te zijn (IEC 61400-1 of een 

gelijkwaardige nationale norm).  Tevens dienen de windturbines voorzien te zijn van: 

 

• Een ijsdetectiesysteem dat de windturbine automatisch stillegt bij ijsvorming 

• Een bliksemafleidingssysteem 

• Een redundant remsysteem 

• Een online-controlesysteem, waarbij onregelmatigheden onmiddellijk worden 

gedetecteerd en doorgegeven aan een turbine-eigen controle-eenheid. 
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5 SCREENING EXTERNE RISICO’S VAN WINDTURBINES 

5.1 METHODIEK 

In het kader van onderhavige opdracht zal rekening gehouden worden met de methodiek 

voor het bepalen van veiligheidsrisico’s van windturbines en bijhorende effectafstanden, 

zoals beschreven in [VEA].  Om de eerste screening van de inplantinglocaties te kunnen 

uitvoeren, wordt rekening gehouden met de verschillende schadereceptoren, zoals vermeld 

in [VEA].  Specifiek zullen de volgende schadereceptoren aan bod komen: 

 

• Externe personen 

• Gebieden met woonfunctie 

• Gebieden met kwetsbare locaties 

• Gebieden/gebouwen waar een groot aantal personen aanwezig kan zijn  

• Bovengrondse installaties met Seveso-stoffen 

• Bovengrondse transportpijpleidingen met Seveso-stoffen 

• Ondergrondse transportpijpleidingen met Seveso-stoffen 

 

Tevens worden transportwegen (via de weg en het spoor) eveneens weerhouden als 

mogelijke schadereceptor. 

 

Voor elk van bovenvermelde schadereceptoren wordt de risicoafstand bepaald waarmee 

rekening gehouden dient te worden met betrekking tot eventuele veiligheidsrisico’s.  

Vervolgens zal binnen deze afstanden nagegaan worden of de betreffende 

schadereceptoren al dan niet aanwezig zijn en zal kwalitatief aangegeven worden wat de 

impact is van de ligging van de schadereceptoren op de veiligheidsrisico’s van de geplande 

inplantinglocaties.  Tevens zal in de veiligheidsnota aangegeven worden of bijkomend(e) 

onderzoek/berekeningen noodzakelijk/aangewezen is. 

 

5.2 BEPALING RISICO-AFSTANDEN 

In onderhavige paragraaf worden de risicoafstanden bepaald waarmee verder rekening 

gehouden zal worden bij de screening van de inplantinglocatie van de windturbines.  Hierbij 

wordt per schadereceptor weergegeven welke afstand aangehouden dient te worden ten 

opzichte van de windturbines om te voldoen aan de veiligheidsrisico’s. 

 

1. Externe personen 

Met externe personen worden alle personen bedoeld die niet rechtstreeks betrokken zijn bij 

de activiteiten van de windturbine.  Het betreft hier zowel personen die aanwezig (kunnen) 

zijn op naburige/nabijgelegen percelen (bvb. buurbedrijven), als personen 

(bedrijfseigenaars, werknemers,...) die aanwezig (kunnen) zijn op het terrein waar de 

windturbine gepland is.  Enkel de bevoegde personen (onderhoudspersonen,...) worden 

niet beschouwd als externe personen. 

 

In [VEA] wordt vermeld dat het risico voor externe personen niet groter mag zijn dan  

10-5/jaar.  Bijgevolg wordt de maximale afstand van de windturbine tot aan de 10-5-contour 

in onderhavige studie weerhouden als risicoafstand. 
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2. Gebied met woonfunctie 

Onder gebied met woonfunctie wordt verstaan: 

• woongebied, bepaald volgens artikels 5 en 6 van het koninklijk besluit van 28 

december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de 

ontwerpgewestplannen en gewestplannen, en de ermee vergelijkbare gebieden 

vastgesteld in de ruimtelijke uitvoeringsplannen met toepassing van het decreet 

van 18 mei 1999 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening (dit zijn de 

gebieden die op de gewestplannen geheel of gedeeltelijk rood ingekleurd zijn);  

• groepen van minstens 5 bestaande, niet onteigende of in onteigeningsplannen 

opgenomen wooneenheden, die een ruimtelijk aaneengesloten geheel vormen, in 

andere gebieden dan vermeld onder het eerste opsommingspunt (dus 

zonevreemd) 

 

In [VEA] wordt vermeld dat het risico in een gebied met woonfunctie niet groter mag zijn 

dan 10-6/jaar.  Bijgevolg wordt de maximale afstand van de windturbine tot aan de 10-6-

contour in onderhavige studie weerhouden als risicoafstand. 

 

3. Gebied met kwetsbare locatie 

Onder de kwetsbare locaties vallen scholen (meer bepaald basisscholen en secundaire 

scholen), ziekenhuizen en rusthuizen/verzorgingstehuizen. Een gebied met kwetsbare 

locatie is het ganse terrein waarop de kwetsbare locatie zich bevindt. 

 

In [VEA] wordt vermeld dat het risico in een gebied met een kwetsbare locatie niet groter 

mag zijn dan 10-7/jaar.  Bijgevolg wordt de maximale afstand van de windturbine tot aan de 

10-7-contour in onderhavige studie weerhouden als risicoafstand. 

 

4. Gebied/gebouw met groot aantal personen 

Op locaties waar veel mensen tegelijkertijd aanwezig kunnen zijn, bestaat het risico dat 

een groep mensen op hetzelfde moment overlijdt tengevolge van het falen van een 

windturbine.  Dit wordt met betrekking tot externe veiligheid weergegeven in het 

zogenoemd groepsrisico.  Hierbij wordt aangenomen dat het bestaan van een restrisico 

van 10 doden weerhouden wordt.  Dit volgt uit het gegeven dat het in de realiteit onmogelijk 

is te eisen dat tijdens de uitvoering van een industriële activiteit nooit een incident mag 

optreden.  Ervaring leert dat een dergelijk restrisico nooit volledig uitgesloten kan worden 

(tenzij door de betrokken industriële activiteit in het geheel niet uit te voeren).  

 

Met betrekking tot het groepsrisico kan gesteld worden dat voor onbeschermde personen 

een risicoafstand weerhouden kan worden gelijk aan de werpafstand bij bladbreuk bij 

overtoeren.  Met onbeschermde personen wordt verder bedoeld dat personen niet 

beschermd worden door een bouwconstructie (bvb. festivalweide). 

 

Voor beschermde personen kan een risicoafstand weerhouden worden gelijk aan de 

ashoogte (incl. gondel).  Met beschermde personen wordt verder bedoeld dat personen 

beschermd worden door een bouwconstructie (bvb. personen in een kantoorgebouw). 
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Tevens worden spoorwegen waarlangs passagiersvervoer mogelijk is, eveneens 

weerhouden.  Hiervoor wordt een risicoafstand gehanteerd gelijk aan de werpafstand bij 

bladbreuk bij mechanisch remmen. 

 

5. Bovengrondse installaties met Seveso-stoffen 

Met betrekking tot bovengrondse installaties met Seveso-stoffen kan gesteld worden, dat 

de plaatsing van een windturbine in geen geval het externe risico beduidend mag 

verhogen.  In het kader van onderhavig dossier wordt aangenomen dat een bijdrage van 

maximaal 10% aan de faalfrequentie van een installatie met seveso-stoffen als niet 

significant kan beschouwd worden en dusdanig als aanvaardbaar wordt geacht.  Dit is in 

overeenstemming met de richtlijnen van de Dienst Veiligheidsrapportering en is consistent 

met de methodiek die in [VEA] gehanteerd wordt. 

 

Uit eerdere veiligheidsstudies voor windturbines kan algemeen aangenomen worden dat de 

trefkans van een bovengrondse installatie met Seveso-stoffen minder dan 10% bedraagt 

van de generieke faalfrequentie van de installatie wanneer een minimale ruimtelijke 

scheiding gerespecteerd wordt gelijk aan de werpafstand bij bladbreuk bij mechanisch 

remmen.  Uit een gedetailleerde veiligheidsstudie kan blijken dat deze ruimtelijke scheiding 

kleiner kan zijn afhankelijk van de beschouwde bovengrondse installatie met Seveso-

stoffen.  Echter conservatief wordt verder rekening gehouden met een risicoafstand gelijk 

aan de werpafstand bij bladbreuk bij mechanisch remmen. 

 

6. Bovengrondse leidingen met Seveso-stoffen 

Met betrekking tot bovengrondse leidingen met Seveso-stoffen kan eveneens gesteld 

worden, dat de plaatsing van een windturbine in geen geval het extern risico beduidend 

mag verhogen.  Ook hier wordt aangenomen dat een bijdrage van maximaal 10% aan de 

faalfrequentie van een bovengrondse leiding met seveso-stoffen als niet significant kan 

beschouwd worden en dusdanig als aanvaardbaar wordt geacht.  Dit is in 

overeenstemming met de richtlijnen van de Dienst Veiligheidsrapportering en is consistent 

met de methodiek die in [VEA] gehanteerd wordt. 

 

Uit eerdere veiligheidsstudies voor windturbines kan algemeen aangenomen worden dat de 

trefkans van een bovengrondse leiding met Seveso-stoffen minder dan 10% bedraagt van 

de generieke faalfrequentie van de leiding wanneer een minimale ruimtelijke scheiding 

gerespecteerd wordt gelijk aan de werpafstand bij bladbreuk bij mechanisch remmen.  Uit 

een gedetailleerde veiligheidsstudie kan blijken dat deze ruimtelijke scheiding kleiner kan 

zijn afhankelijk van de beschouwde bovengrondse leiding met Seveso-stoffen.  Echter 

conservatief wordt verder rekening gehouden met een risicoafstand gelijk aan de 

werpafstand bij bladbreuk bij mechanisch remmen. 

 

7. Ondergrondse leidingen met Seveso-stoffen 

Met betrekking tot ondergrondse leidingen met Seveso-stoffen kan eveneens gesteld 

worden, dat de plaatsing van een windturbine in geen geval het extern risico beduidend 

mag verhogen.  Ook hier wordt aangenomen dat een bijdrage van maximaal 10% aan de 

faalfrequentie van een ondergrondse leiding met seveso-stoffen als niet significant kan 

beschouwd worden en dusdanig als aanvaardbaar wordt geacht.  Dit is in 

overeenstemming met de richtlijnen van de Dienst Veiligheidsrapportering en is consistent 

met de methodiek die in [VEA] gehanteerd wordt. 
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Uit eerdere veiligheidsstudies voor windturbines kan algemeen aangenomen worden dat de 

trefkans van een ondergrondse leiding met Seveso-stoffen minder dan 10% bedraagt van 

de generieke faalfrequentie van de leiding wanneer een minimale ruimtelijke scheiding 

gerespecteerd wordt gelijk aan de ashoogte.  Uit een gedetailleerde veiligheidsstudie kan 

blijken dat deze ruimtelijke scheiding kleiner kan zijn afhankelijk van de beschouwde 

ondergrondse leiding met Seveso-stoffen.  Echter conservatief wordt verder rekening 

gehouden met een risicoafstand gelijk aan de ashoogte (incl. gondel). 

 

8. Transportwegen 

In [VEA] werd aangegeven dat weg- en spoortransport niet weerhouden wordt met 

betrekking tot externe veiligheid van windturbines aangezien de transporteenheden slechts 

gedurende een beperkte tijd binnen de invloedssfeer van een windturbine aanwezig zijn.  

Bijgevolg werden in [VEA] geen criteria vermeld.  Echter kan gesteld worden dat externe 

personen niet blootgesteld mogen worden aan een risico groter dan 10-5/jaar.  Bijgevolg 

wordt de maximale afstand van de windturbine tot aan de 10-5-contour in onderhavige 

studie weerhouden als risicoafstand. 

 

5.3 EVALUATIE RISICO-AFSTANDEN 

In de volgende tabel worden de verschillende afstanden vermeld voor de weerhouden 

types van windturbine, zoals deze berekend werden op basis van de methodiek uit [VEA]. 

 

Tabel 3: Vergelijking weerhouden types windturbine 

Leverancier Repower Repower 

Type  3XM 114 3XM 104 

Ashoogte (m) 123 98 

Rotordiameter (m) 114 104 

Nominaal toerental (t/min) 12,6 13,8 

10
-5

-contour 57 52 

10
-6

-contour 187 130 

10
-7

-contour 187 173 

Werpafstanden bij bladbreuk   

Remmen 187 173 

Overtoeren 359 340 

 

In de volgende figuur worden de maximaal berekende isorisicocontouren weergegeven 

rond de geplande inplantinglocaties. 
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Figuur 3: Plaatsgebonden risico (isorisicocontouren) 

 
LEGENDE:  rood: 10

-5
/jaar geel: 10

-6
/jaar groen: 10

-7
/jaar 

 

Met betrekking tot de weerhouden types van windturbine worden in de volgende tabel de 

risicoafstanden vermeld waar verder rekening mee zal worden gehouden.  Opgemerkt 

wordt dat per beschouwde schadereceptor de maximale risicoafstand van de weerhouden 

types windturbine weerhouden wordt.  Zo zal met betrekking tot de ashoogte verder 

rekening gehouden worden met een waarde van 123 meter. 

 

Tabel 4: Risicoafstanden weerhouden windturbine 

Schadereceptor Risicoafstand 

Externe personen 10
-5

-contour 57 m 

Gebied met woonfunctie 10
-6

-contour 187 m 

Gebied met kwetsbare locatie 10
-7

-contour 187 m 

Gebied met groot aantal 

personen 

Bladbreuk bij overtoeren (onbeschermd) 

Ashoogte, incl. gondel (beschermd) 

Bladbreuk bij remmen (spoorlijnen voor 

personenvervoer) 

359 m (onbeschermd) 

125 m (beschermd) 

187 m (spoorlijnen voor 

personenvervoer) 

Bovengrondse installaties met 

Seveso-stoffen 

Bladbreuk bij remmen 187 m 

Bovengrondse pijpleidingen met 

Seveso-stoffen 

Bladbreuk bij remmen 187 m 

Ondergrondse pijpleidingen met 

Seveso-stoffen 

Ashoogte, incl. gondel 125 m 

Transportwegen 10
-5

-contour 57 m 
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Zoals hiervoor vermeld, worden de risicoafstanden (afstand bij bladbreuk, 10-6-contour,…) 

bepaald zoals vermeld in [VEA].  De verschillende risicoafstanden worden hierna 

besproken voor de verschillende inplantinglocaties. 

 

1. Externe personen 

Binnen een afstand van 57 meter rond de inplantinglocaties komen geen externe personen 

permanent voor.  Algemeen dient er voor gezorgd te worden dat binnen de 10-5-contour 

(onder de rotor) geen personen permanent aanwezig zijn.  Dit dient besproken te worden 

met de betrokken bedrijven/perceeleigenaars waar deze contour op gelegen is (bvb. 

opmaken van procedures). Indien hier aan voldaan wordt, kan besloten worden dat het 

plaatsgebonden risico voor de weerhouden types van windturbine voldoet aan de 

vooropgestelde criteria. 

 

2. Gebied met woonfunctie 

Binnen een afstand van 187 meter rond de inplantinglocaties zijn geen gebieden met 

woonfunctie gelegen.  Rekening houdend met een veiligheidsmarge van 50 meter kan 

bovendien gesteld worden dat binnen 237 meter rond de inplantinglocaties eveneens geen 

bewoonde gebouwen zijn gelegen.   

 

3. Gebied met kwetsbare locatie 

Binnen een afstand van 187 meter rond de inplantinglocaties zijn geen gebieden met 

kwetsbare locatie gelegen.  Rekening houdend met een veiligheidsmarge van 50 meter kan 

gesteld worden dat binnen 237 meter rond de inplantinglocaties eveneens geen gebieden 

met kwetsbare locaties zijn gelegen.   

 

4. Gebied/gebouw met groot aantal personen 

Binnen een afstand van 359 meter rond de inplantinglocaties zijn geen gebieden gelegen 

waar een groot aantal personen (onbeschermd) aanwezig kan zijn.  Aangezien de 

maximale effectafstand van de windturbines 359 meter bedraagt, is er geen risico voor 

personen die op een grotere afstand van de inplantinglocaties aanwezig kunnen zijn.  

Echter kan opgemerkt worden dat, rekening houdend met een veiligheidsmarge van 50 

meter, binnen 409 meter rond de inplantinglocaties eveneens geen gebieden gelegen zijn 

waar een groot aantal personen (onbeschermd) aanwezig kan zijn. 

 

Binnen een afstand van 125 meter rond de inplantinglocaties zijn geen gebouwen met een 

groot aantal personen (beschermd) gelegen.  Rekening houdend met een veiligheidsmarge 

van 50 meter kan bovendien gesteld worden dat binnen 175 meter rond de 

inplantinglocaties eveneens geen gebouwen met een groot aantal personen (beschermd) 

zijn gelegen. 

 

Binnen een afstand van 187 meter rond de inplantinglocaties is geen spoorlijn voor 

personenvervoer gelegen.  Rekening houdend met een veiligheidsmarge van 50 meter kan 

bovendien gesteld worden dat binnen 237 meter rond de inplantinglocaties eveneens geen 

spoorlijnen zijn gelegen.   

 

5. Bovengrondse installaties met Seveso-stoffen 

Binnen een afstand van 187 meter rond de inplantinglocaties zijn geen bovengrondse 

installaties met Seveso-stoffen gelegen.  Rekening houdend met een veiligheidsmarge van 
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50 meter kan bovendien gesteld worden dat binnen 237 meter rond de inplantinglocaties 

eveneens geen bovengrondse installaties met Seveso-stoffen zijn gelegen. 

 

6. Bovengrondse leidingen met Seveso-stoffen 

Binnen een afstand van 187 meter rond de inplantinglocaties zijn geen bovengrondse 

leidingen met Seveso-stoffen gelegen.  Rekening houdend met een veiligheidsmarge van 

50 meter kan bovendien gesteld worden dat binnen 237 meter rond de inplantinglocaties 

eveneens geen bovengrondse leidingen met Seveso-stoffen zijn gelegen. 

 

7. Ondergrondse leidingen met Seveso-stoffen 

De ligging van ondergrondse leidingen met Seveso-stoffen werd opgevraagd via de KLIP-

website1.  SGS Belgium kan hierbij echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor het al 

dan niet volledig zijn van de gegevens in de databank van de KLIP-website. 

 

Binnen een afstand van 125 meter rond de inplantinglocaties WT N1 en WT N2 zijn geen 

ondergrondse leidingen met Seveso-stoffen gelegen.  Rekening houdend met een 

veiligheidsmarge van 50 meter kan bovendien gesteld worden dat binnen 175 meter rond 

deze inplantinglocaties eveneens geen ondergrondse leidingen met Seveso-stoffen zijn 

gelegen. 

 

Binnen een afstand van 125 meter rond de inplantinglocatie WT N3 zijn ondergrondse 

leidingen met Seveso-stoffen gelegen. Het betreft ondergrondse leidingen van Air Products 

Belgium (zuurstof) en Fluxys (aardgas). 

 

Op ca. 410 meter ten zuiden van WT01 is een ontspanstation van Fluxys gelegen. Dit 

station zal niet mee opgenomen worden in de berekeningen, aangezien dit station verder 

verwijderd is van de windturbines dan masthoogte en bovendien eveneens verder 

verwijderd is dan de maximale effectafstand (maximale werpafstand bij overtoeren). Het 

ontspanstation vormt dus geen risico om getroffen te worden. 

 

Om na te gaan of het risico van de geplande windturbines naar de ondergrondse leidingen 

toe aanvaardbaar is, wordt in bijlage 1 een risicoberekening uitgevoerd.  Hieruit kan 

besloten worden dat de risico’s van de geplande windturbines naar de nabijgelegen 

ondergrondse leidingen aanvaardbaar kan worden geacht. 

 

8. Transportwegen 

Binnen een afstand van 57 meter rond de inplantinglocaties zijn geen transportwegen 

gelegen.  De dichtstbij gelegen wegen rond de inplantinglocaties zijn: 

 

• WT N1: Gavergrachtstraat op ca. 122 meter 

• WT N2: Dankaartsekestraat op ca. 181 meter 

• WT N3: E34/A11 op ca. 178 meter 

 

  

                                                   
1
 http://klip.agiv.be/ 
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Evaluatie 

Uit bovenstaande risicoafstanden en de voorziene locatie van de geplande windturbines 

kan besloten worden dat de meeste weerhouden schadereceptoren niet gelegen zijn 

binnen de respectievelijke risicoafstand.  Met betrekking tot ondergrondse leidingen kan 

besloten worden dat er een ondergrondse leiding van Air Proiducts gesitueerd is binnen de 

bijhorende risicoafstand van WT N3. Bijgevolg werden risicoberekeningen uitgevoerd om 

na te gaan of de risico’s aangaande de ondergrondse leidingen aanvaardbaar worden 

geacht of niet.  Hieruit kan besloten worden dat de risico’s van de geplande windturbines 

naar de nabijgelegen ondergrondse leidingen aanvaardbaar kunnen worden geacht. 
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6 SAMENVATTING 

Grontmij Belgium NV wenst een veiligheidsnota te laten uitvoeren met betrekking tot de 

plaatsing van drie windturbines te Assenede.  De doelstelling van de veiligheidsnota betreft 

een eerste screening om na te gaan of er eventuele problemen met veiligheidsrisico’s 

verwacht kunnen worden naar aanleiding van de geplande windturbines.  In onderhavige 

studie werd rekening gehouden met de bepalingen in [VEA]. 

 

Voor de verschillende schadereceptoren waarmee rekening gehouden dient te worden met 

betrekking tot externe veiligheid, werd de risicoafstand ten opzichte van de windturbines 

bepaald.  Vervolgens werd binnen deze afstanden nagegaan of de betreffende 

schadereceptoren al dan niet aanwezig zijn.   

 

Uit de risicoafstanden en de voorziene locatie van de geplande windturbines kan besloten 

worden dat de meeste weerhouden schadereceptoren niet gelegen zijn binnen de 

respectievelijke risicoafstand.  Met betrekking tot ondergrondse leidingen kan besloten 

worden dat er een ondergrondse leiding van Air Proiducts gesitueerd is binnen de 

bijhorende risicoafstand van WT N3. Bijgevolg werden risicoberekeningen uitgevoerd om 

na te gaan of de risico’s aangaande de ondergrondse leidingen aanvaardbaar worden 

geacht of niet. 

 

De bijdrage van het falen van de beschouwde windturbine WT N3 aan de faalfrequentie 

van de ondergrondse leiding bedraagt steeds minder dan 10% (en maximum 6,83%), zodat 

het risico op domino-effecten tengevolge van de inplanting van de windturbines 

aanvaardbaar kan worden geacht. 

 

Op basis van bovenstaande bespreking kan algemeen besloten worden dat de risico’s van 

de geplande windturbines aanvaardbaar geacht kunnen worden. 
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8 BIJLAGE 1: BEREKENINGEN ONDERGRONDSE LEIDINGEN 

Leidingen waarin geen seveso-producten (bvb. waterleidingen, rioleringen, 

telecomleidingen,…) aanwezig (kunnen) zijn, worden verder niet weerhouden in 

overeenstemming met de richtlijnen van de Dienst Veiligheidsrapportering van LNE met 

betrekking tot het uitvoeren van een kwantitatieve risicoanalyse (QRA) en bijhorende 

analyse van mogelijke domino-effecten. 

 

In de onmiddellijke omgeving van de windturbine WT N3 zijn er ondergrondse leidingen 

met seveso-producten gesitueerd.  

De ligging van de ondergrondse leidingen met seveso-producten in de omgeving van deze 

windturbine werd opgevraagd via de KLIP-website2.  Hieruit blijkt dat binnen de 

risicoafstand voorondergrondse leidingen (125 m) van de windturbine een ondergrondse 

zuurstofleiding van Air Products is gesitueerd met betrekking tot het transport van seveso-

producten.  Tevens is er nog een aardgasleiding van Fluxys gesitueerd op ca. 166 meter 

van WT N3.  SGS Belgium kan hierbij echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor het 

al dan niet volledig zijn van de gegevens in de databank van de KLIP-website en/of de 

antwoorden die in het kader van een aanvraag ons al dan niet worden toegezonden.   

 

De eigenschappen van deze relevante leidingen zijn in de volgende tabel weergegeven. 

De ligging ervan is in de volgende figuur weergegeven. 

 

Tabel 5: Eigenschappen ondergrondse leidingen 

Leiding* Product Leidingeigenaar 
Niveau 

(m) 

Diameter 

(m) 

OL1 Zuurstof Air Products NV - 0.8 ** 0,25 

OL4 Aardgas Fluxys - 0,8 ** 0,6 

* OL: ondergrondse leiding 

**: aangenomen waarde, oorspronkelijke waarde niet beschikbaar 

 

                                                   
2
 http://klip.agiv.be/ 
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Figuur 4: Weergave ligging ondergrondse leidingen 

 
 

Binnen de effectafstand van gondelbreuk ten opzichte van de beschouwde windturbines 

zijn geen ondergrondse leidingen met seveso-producten gelegen. Hiermee rekening 

houdend, worden met betrekking tot indirecte risico’s tengevolge van ondergrondse 

leidingen enkel volgende scenario’s weerhouden: 

 

� Mastbreuk 

� Breuk van geheel blad: 

• bladbreuk bij nominaal toerental; 

• bladbreuk bij remmen (=1,25 x nominaal toerental); 

• bladbreuk bij overtoeren (=2 x nominaal toerental); 

 

De trefkans van ondergrondse leidingen wordt bepaald door middel van de formules uit 

[VEA] en is weergegeven in de volgende tabellen. 

 

Specifiek voor het faalscenario ‘bladbreuk’ dient rekening gehouden te worden met de 

impactkans van het zwaartepunt van het blad (Pzwpt(x,y)). Deze impactkans is in de 

volgende figuur weergegeven voor de weerhouden types van windturbine in functie van de 

afstand tot de windturbine.  Hierbij wordt rekening gehouden met de uniforme 

windverdeling.  Bij de verdere berekeningen dient de bijdrage van de wind per sector (ω) 

mee in rekening gebracht te worden.   
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Figuur 5: Impactkans zwaartepunt (Pzwpt) tengevolge van bladbreuk 

 
 

De trefkans voor ondergrondse leidingen door mastbreuk wordt in onderstaande tabel 

weergegeven: 

 

Tabel 6: Trefkans voor ondergrondse leidingen door mastbreuk – WT N3 

Type Leiding Pmb/jaar Ruimtelijke 

scheiding (m) 

Hm (m) Trefkans/jaar 

3XM 114 OL1 5,80E-05 78 123 8,3E-06 

 OL4 5,80E-05 166 123 nvt 

3XM 104 OL1 5,80E-05 78 98 6,2E-06 

 OL4 5,80E-05 166 98 nvt 

 

 

Voor het scenario ‘bladbreuk’ is de impactkans pZWPT afhankelijk van de afstand tot de 

windturbine (zie Figuur 5). De impactkansen die gebruikt zullen worden bij het bepalen van 

de indirecte risico’s, alsook de trefkansberekening van de weerhouden installaties, worden 

bekomen uit het rekenkundig gemiddelde van pZWPT in het beschouwde gebied. 

 

Tabel 7: Trefkans voor ondergrondse leidingen door bladbreuk – WT N3 

Type Leiding PZWPT  

(/ m² jaar) 

ωωωω Hl (m) Dol (m) Lengte 

leiding 

(m) 

Trefkans 

(/jaar) 

3XM 114 OL1 9,4E-10 1,867 0,8 0,25 689 2,2E-09 

 OL4 2,1E-10 1,867 0,8 0,6 608 5,3E-10 

3XM 104 OL1 9,9E-10 1,867 0,8 0,25 647 2,2E-09 

 OL4 1,0E-10 1,867 0,8 0,6 586 2,5E-10 
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De totale faalfrequentie voor ondergrondse leidingen bedraagt volgens [HBFF2009] 1,76 

10-7 /m.jaar. Zoals reeds eerder gesteld, wordt een bijdrage van minder dan 10% aan de 

generieke faalfrequentie als niet significant beschouwd en dus als aanvaardbaar geacht. 

 

De volgende tabel geeft de bijdrage weer van de beschouwde windturbines aan de 

faalfrequentie van de nabijgelegen ondergrondse leidingen. Hierbij worden de totale 

trefkansen van de ondergrondse leidingen vergeleken met de totale generieke 

faalfrequentie van de ondergrondse leidingen. Deze laatste wordt bepaald door de 

bovenvermelde generieke faalfrequentie uit [HBFF2009] te vermenigvuldigen met de lengte 

van de leiding welke getroffen kan worden door de windturbine (zie vorige tabel). 

 

Tabel 8: Procentuele bijdrage aan de faalfrequentie van de ondergrondse leidingen – WT N3 

Type Leiding 

Trefkans 

ondergrondse 

leiding (/jaar) 

Faalkans 

ondergrondse 

leiding (/jaar) 

Procentuele 

bijdrage 

3XM 114 OL1 8,3E-06 1,2E-04 6,83% 

 OL4 5,3E-10 1,1E-04 <0,01% 

3XM 104 OL1 6,2E-06 1,1E-04 5,48% 

 OL4 2,5E-10 1,0E-04 <0,01% 

 

De bijdrage van het falen van de beschouwde windturbines aan de faalfrequentie van de 

ondergrondse leiding bedraagt steeds minder dan 10% (en maximum 6,83%), zodat het 

risico op domino-effecten tengevolge van de inplanting van de windturbines aanvaardbaar 

kan worden geacht. 
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