Rondetafelgesprekken burgerwind Hamme-Grembergen
Achtergrond en vorige verslagen
Het plaatsen van windturbines kan tegenstand creëren. Het is van groot belang dat burgers
in een zeer vroeg stadium betrokken worden bij een project. Daarom organiseert Bond
Beter Leefmilieu (BBL) samen met burgercoöperaties Ampère en Ecopower
rondetafelgesprekken waaraan een groep buurtbewoners en belanghebbenden deelnemen.
Dankzij hun feedback en informatie weten we beter welke vragen en bezorgdheden er leven
in de omgeving.
Dit traject vindt plaats ruim voor het indienen van de vergunningsaanvraag, zo kunnen we
een dossier samenstellen dat al op voorhand rekening houdt met de lokale gemeenschap.
Na het rondetafeltraject worden in een volgende fase alle buurtbewoners en
geïnteresseerden geïnformeerd over het burgerwindproject en het vergunningstraject en
krijgt iedereen de kans om verder vragen te stellen tijdens open informatiemomenten voor
het brede publiek.
Een uitgebreide inleiding om dit initiatief te kaderen en het vorige verslag van de eerste
rondetafel vind je op de websites van Ampère en Ecopower.

Planning en timing
De deelnemers treffen elkaar maandelijks, voorlopig online uiteraard.
•
•
•
•
•

Rondetafel 1 – kennismaking en aanpak rondetafels (25 januari 2021)
Rondetafel 2 – het project (24 februari 2021) – VERSLAG IN DIT DOCUMENT
Rondetafel 3 – de milieu-impact (geluid en slagschaduw) (29 maart 2021)
Rondetafel 4 – de milieu-impact (natuur) en de procedure (voorstel)
Rondetafel 5 – lusten en lasten (voorstel)

Verslag tafel 2: het project en de ruimtelijke effecten – 24 februari 2021
De focus van de tweede rondetafel ligt op de ruimtelijke effecten van een windproject en de
bestaande wetgeving. Belangrijk om te weten: er is nog niets beslist over locaties voor de
windturbines. De definitieve keuzes voor het vergunningsdossier worden pas gemaakt na
afloop van en rekening houdend met dit participatietraject.

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.

Verslag rondetafel 1
De energietransitie en de rol van windenergie
Voorstudies wind in Hamme en Grembergen
Visualisaties
Communicatie naar de buurt

1. Verslag rondetafel 1
Het verslag van rondetafel 1 wordt integraal goedgekeurd en mag publiek gedeeld worden.
Het is te vinden op de websites van Ampère en Ecopower.

2. De energietransitie en de rol van windenergie
Klimaatverandering en energie
Klimaatverandering vormt een probleem dat steeds zichtbaarder wordt. Met het
klimaatakkoord van Parijs verbonden 195 landen, waaronder België, zich aan doelstellingen
om samen klimaatverandering te voorkomen om mens en planeet te beschermen. We
moeten de temperatuurstijging absoluut onder de 2°C houden.
Ons energiesysteem is een belangrijke oorzaak van vervuiling en CO2-uitstoot en moet
dringend verduurzamen door om te schakelen van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare
energie. De Europese Unie heeft zich tot doel gesteld om tegen 2050 een volledig CO2neutraal energiesysteem te realiseren.
Alle overheidsniveaus hebben doelstellingen afgesproken om de energietransitie te
versnellen. De oplossing schuilt in een combinatie van energiebesparing, productie van
hernieuwbare energie en flexibiliteit om verbruik en productie in evenwicht te brengen. Ook
elektrificatie van ons energieverbruik én het inzetten op duurzame warmte (o.a. met
warmtenetten) zijn essentieel om de urgente en noodzakelijke transitie te realiseren. Op
langere termijn wordt er ook gekeken naar een omschakeling naar synthetische
brandstoffen zoals waterstof en biogas. De technologie staat niet stil, maar we mogen er
niet op wachten om actie te ondernemen en de bestaande technologieën maximaal te
benutten.
Niet enkel overheden engageren zich. Ook burgers ondernemen actie en verenigen zich in
energiegemeenschappen. Bijvoorbeeld in burgercoöperaties, die zelf lokale duurzame
energie opwekken én delen onder de leden.
Er zijn veel middelen nodig om de energietransitie te realiseren en te zorgen dat die
transitie ook sociaal rechtvaardig is. Via belastingen en heffingen op energie zal de burger
grotendeels de transitie financieren. Burgercoöperaties zijn ervan overtuigd dat dit enkel
kan werken als de lusten en lasten rechtvaardig verdeeld worden. Die eerlijke verdeling kan
er komen als burgers zélf eigenaar zijn van hun energievoorzieningen via rechtstreekse

participatie. Zo vloeit de winst van productieprojecten - bijvoorbeeld een windturbine terug naar de lokale gemeenschap in de vorm van dividend of in de vorm van
dienstverlening – bijvoorbeeld elektriciteitslevering tegen een faire prijs.
De rol van kernenergie in dit hele verhaal? Daar gaat de rondtafel niet dieper op in, er wordt
verwezen naar dit recente filmpje van de universiteit van Vlaanderen.

Hoeveel van ons energieverbruik kan ingevuld worden door wind en zon?
In winddossiers rijst vaak de vraag: kunnen we in de plaats geen zonnepanelen leggen? De
impact daarvan op de omgeving is veel minder groot. We bekijken enkele cijfers en feiten:
Een windturbine van 200 m hoog met rotordiameter van 140 m (dat betekent dat de wieken
elks 70 m lang zijn) kan zo’n 10 miljoen kWh produceren. Dat komt overeen met het
jaarlijkse elektriciteitsverbruik van 3000 huishoudens en zorgt voor een vermindering van de
CO2-uitstoot met 4000 ton per jaar.
Om evenveel groene stroom te maken met zonnepanelen, zijn er zo’n 25.000 zonnepanelen
(11.100 kWp) nodig. Dat is een installatie die 7,4 hectare oppervlakte beslaat, even groot als
12 voetbalvelden samen.
We kijken niet enkel naar de hoeveelheid geproduceerde elektriciteit en de ruimte die
daarvoor nodig is. Het is ook van belang op welk moment die hernieuwbare elektriciteit
geproduceerd wordt.
De zon schijnt enkel overdag, terwijl de wind ook na zonsondergang blijft doorwaaien. De
wind waait doorgaans harder in de winter, terwijl december en januari net de maanden
waarin de hoeveelheid zonne-energie beperkter is. Beide energievormen vullen elkaar aan,
ze zijn dus complementair.

En wat betekent dat nu op lokaal niveau voor Hamme en Grembergen?
Het burgemeestersconvenant bevat gegevens over het lokale elektriciteitsverbruik. In
Hamme bedraagt dat 80 miljoen kWh per jaar, in Dendermonde 230 miljoen kWh. Op basis
van het aantal inwoners leiden we af dat het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van
Grembergen ongeveer 8 miljoen kWh bedraagt, wat ongeveer overeenkomt met de
productie van een grote windturbine.

3. Voorstudies wind in Hamme en Grembergen
Ecopower licht de voorstudies wind die gebeurden voor Hamme en Grembergen toe.
De volgende vraag is natuurlijk: waar moeten die noodzakelijke windturbines nu komen? De
ruimtelijke planning zoals uitgewerkt 20 jaar geleden in het Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen hield geen rekening met windenergie. Daardoor zijn er destijds geen zones
afgebakend waar windenergie geplaatst kan worden.

Oost-Vlaanderen maakte in 2009 een addendum bij het Provinciaal Ruimtelijk
Structuurplan. Daarbij vertrok de provincie van uitsluitingsgebieden: in een aantal gebieden
met open ruimte, natuurgebieden en woongebieden mogen geen windturbines komen. De
perimeter rond de gebieden is niet vastgelegd in meters, omdat niet de afstand maar wel de
impact vooral van belang is. Daarom wordt de afstand bepaald door factoren gerelateerd
aan geluidseffecten. Daarnaast werden er positieve aanknopingspunten voor windenergie
aangeduid zoals havens, economische knooppunten (Hamme), industriegebieden,
grootschalige lijninfrastructuur en stedelijke kernen. Op die manier sluiten windturbines aan
bij andere, bestaande landschapselementen.
Het windplan van de provincie Oost-Vlaanderen dateert van 2009. Nu worden er grotere
windturbines geplaatst, een technologische evolutie waar toen nog geen rekening mee
gehouden kon worden door de provincie.
We gaan dieper in op het thema geluid in rondetafel 3, maar we geven wel al mee dat de
geluidsimpact van grotere windturbines (200 m) niet noodzakelijk hoger is dan die van iets
kleinere winturbines (150 m). Het geluid van een windturbine wordt namelijk veroorzaakt
door de generator en het zoeven van de wieken. Hoe groter de windturbine, hoe hoger de
generator (verder weg van de woningen). Ook geldt ‘hoe langer de wieken, hoe langzamer
de rotatiesnelheid’. Daardoor beweegt de tip van de wieken bij een grote of kleinere
windturbine met dezelfde snelheid door de lucht en is het zoevend geluid dat geproduceerd
wordt gelijkaardig. Op heel moderne windturbines worden zaagtanden (‘uilenpennen’)
geplaatst om het geluid te verminderen.
Voor slagschaduw is er wel een verschil in impact tussen grotere en kleiner turbines. Ook
slagschaduw komt ruimschoots aan bod in rondetafel 3.

Figuur 1: uittreksel uit windplan Oost-Vlaanderen (de gearceerde gebieden komen vanuit landschapsperspectief in
aanmerking voor de plaatsing van windturbines)

Historiek van windenergie in Hamme en Grembergen
Op het industriegebied Zwaarveld zijn twee windturbines geplaatst door EDF-Luminus (rotor
82 m, hoogte 140 m). Daarnaast was er een aanvraag van Electrawinds in 2011, waarvoor de
bouwvergunning geweigerd werd. In 2012 deed Ecopower samen met EDF Luminus een
aanvraag voor uitbreiding van het bestaande windproject met twee windturbines op het
bedrijventerrein. De bouwvergunning voor dit project werd verkregen, maar de
milieuvergunning werd geweigerd omdat de slagschaduw te hinderlijk zou worden op het
bedrijventerrein. In 2020 was er nog een aanvraag van Eoly in Grembergen. Die werd
geweigerd omdat de windturbines te dicht bij de woningen stonden (zo’n 250 m) en aan
weerszijden van een woonlint.
De buurt laat weten dat er wel degelijk hinder is van de bestaande windturbines op het
Zwaarveld voor de Moerzekestraat voor zowel geluid als slagschaduw.
De Moerzekestraat ligt inderdaad vrij dicht bij een bestaande windturbine. Voor
woongebieden nabij industriegebied geldt immers een minder strenge geluidsnorm dan
voor woongebieden op meer dan 500 m van industriegebied. Dat verklaart waarom de
bestaande windturbine tot op 270 m van de Moerzekestraat kan geëxploiteerd worden (zie

verder). De harde ondergrond van het industriegebied zal er ook zorgen voor meer
weerkaatsing van het geluid.
Het nieuwe windproject mag in ieder geval niet zorgen voor een zwaardere belasting voor
de Moerzekestraat. De impact van windprojecten wordt steeds bekeken voor het geheel,
niet voor de losse projecten.

Randvoorwaarden windenergie
De plaatsing van windturbines moet voldoen aan verschillende randvoorwaarden. Het
beleid van ruimtelijke ordening is erop gericht om de open ruimte te vrijwaren en de
windturbines te doen aansluiten bij de menselijke activiteiten.
Het milieubeleid daarentegen vraagt dat windturbines afstand houden van menselijke
activiteit, omdat windturbines ook hinder kunnen veroorzaken. Een geschikte locatie vinden
is een zoektocht naar een goed evenwicht tussen beide randvoorwaarden.

Figuur 2: Randvoorwaarden aangeduid op het gewestplan (donkerrood: woongebied, lichtrood: buffer van 300 m getekend
rond woongebied, groen: natuurgebied, paars: industriegebied)

Windturbines mogen niet in natuurgebied en ook niet in woongebied geplaatst worden. Er
zijn geen afstandsregels, maar de zoekzone wordt wel beperkt door de geluidsnormen,
waarbij we een vuistregel hanteren van een afstand van meer dan 300 m tot een
woongebied, vandaar de buffer die op figuur 2 werd ingetekend in het lichtrood.
Daarnaast moeten we ook rekening houden met de tussenafstanden tussen windturbines.
Windturbines mogen niet te dicht bij elkaar staan omdat ze dan elkaars wind afvangen.
Bij de inplanting van windturbines in een zone zijn de randvoorwaarden van geluid
gedurende de avond/nacht bepalend. Te allen tijde moet voldaan worden aan de
geluidsnormen in combinatie met het geluid uit de bestaande situatie. Er kan bij de planning
vaak nog wat geschoven worden met de windturbines om de geluidsimpact zo veel mogelijk
te beperken, minstens tot onder de de Vlarem-geluidsnormen voor avond/nacht:
•
•
•

Woon-/natuurgebied: 39 dB(A)
Woongebied <500m industrie: 43 dB(A)
Landbouwgebied: 43 dB(A)

We weten dat er onder de 40dB zo goed als geen klachten doorgegeven worden over
geluidsimpact; dat is onze ervaring en ook wat de WHO (Word Health Organisation)
aangeeft.
Als we ons richten op het gebied waar je de grootst mogelijke afstand houdt van woningen,
komen we ertoe om best rond het natuurgebiedje (vallei van de Vliet) windturbines te
plaatsen. Het natuurgebied bestaat uit een beekvallei, weilanden en bosjes en heeft een
minder hoge waarde voor vogels dan de natuurgebieden langs de Schelde. Zo is er een
aanknoping met de nationale weg en een cluster met bestaande windturbines op het
Zwaarveld die op aanvaardbare afstand is van woningen.
De norm voor geluid is minder streng bij woningen die op minder dan 500 m van
industriegebied liggen. De stippellijn in figuur 3 duidt de 500 m-zone rond industriegebied
aan. Dat verklaart waarom aan de Moerzekestraat het maximale geluidsniveau 43 dBA kan
zijn gedurende de avond/nacht. Dit is de groene lijn, het niveau dat gehaald wordt enkel bij
worst case, dat wil zeggen wanneer de windturbine op vol vermogen draait. De blauwe lijn
duidt het maximale geluidsniveau van 39dBA aan.
Dit geluidsniveau wordt zo goed als volledig veroorzaakt door de dichtstbijzijnde
windturbine. De dichtstbijzijnde windturbine is altijd de hoofdoorzaak van geluid. Als een
windturbine wat verder staat, dan is het bijkomend geluid door deze windturbine zeer
beperkt. Je kan dit vergelijken met het aanzetten van een stofzuiger terwijl iets verder de
radio zachtjes aanstaat. Zodra de stofzuiger geluid maakt, hoor je de radio niet meer.
Het nieuwe project zal geen bijkomend geluidseffect veroorzaken ter hoogte van de
Moerzekestraat en omliggende straten. Het geluidsniveau blijft (avond/nacht) onder 39dBA
voor de andere woongebieden (rood of rood gearceerd) waardoor ook voor bijna alle
woningen in landbouwgebied (oranje stippen) het geluidsniveau onder 39dBA blijft. Slechts
2 landbouwbedrijven bevinden zich binnen de blauwe lijn. Voor de woningen op
industriegebied of bedrijventerrein (paarse stippen) gelden dan weer andere normen. Deze

woningen zijn immers te beschouwen als conciërge woningen die een hoog geluidsniveau
van de bedrijvigheid moeten aanvaarden.

Figuur 3: Voorstel voor een eerste scenario met drie windturbines dat volgens de initiatiefnemers haalbaar is met een eerst
toets van de geluidscontouren.

Het eerste scenario dat we voorstellen bevat drie burgerwindturbines met een
rotordiameter van 117 m en tiphoogte van 150 m of 180 m. Samen zorgen ze voor een
productie van 20 à 24 miljoen kWh per jaar, dat is meer dan dubbel zo veel als de productie
van de bestaande windturbines.
De afstanden tot woningen1 variëren van 600 à 700 m tot 500 m. We denken dat deze
mogelijke inplanting aanvaardbaar is. De windturbines staan nog net ver genoeg uit elkaar
om te komen tot een optimale productie.
In dit scenario zal de nieuwe windturbine (aangeduid door 5 in bovenstaande figuur)
gedurende de avond/nacht niet op vol vermogen mogen draaien, maar in gereduceerde

1

Woningen in woongebied; Om deze afstand te bepalen bij windturbines wordt standaard de afstand van de
mast van de windturbine tot de gevel van de woning bekeken.

toestand, waardoor deze minder geluid maakt en er geen bijkomend effect zal zijn voor
woningen in de Moerzekestraat.
Een tweede mogelijk scenario is om maar twee windturbines, maar dan iets grotere te
plaatsen. Grotere windturbines vangen meer wind en moeten meer afstand houden van
elkaar. Er is geen plaats om er nog een derde tussen te zetten. Ze zouden een rotordiameter
van 140 m en een tiphoogte van 180 à 200m hebben en zo zorgen voor een productie van
20 à 22 miljoen kWh.
De geluidsimpact van scenario 2 komt ongeveer op hetzelfde neer als die van scenario 1.

Figuur 4: Voorstel voor een tweede scenario met twee windturbines dat volgens ons haalbaar is met een eerste toets van de
geluidscontouren.

We willen zo open mogelijk en transparant communiceren, we denken dat het een project is
dat voldoende tegemoetkomt aan de hoofdbekommernis geluid, vermits zo goed als alle
woningen te Grembergen en Moerzeke zich buiten of op de rand van de blauwe lijn
bevinden. De situatie voor de woningen in Hamme, ten noorden van het bestaande project,
verslechterd niet.
Er is een groot verschil met het in 2020 door Eoly voorgestelde project. Je ziet op figuur 3 en
4 dat we hier praten over een project op 500, 600, 700 m van woningen, in tegenstelling tot
het project van Eoly dat langs beide zijden van een woonlint een windturbine plaatste op
250m.

Wat is de stand van zaken voor bestemmingsneutraliteit? En hoe wordt daar in de praktijk
mee omgaan?
Dat is een concept dat minister Tommelein had geïntroduceerd bij de vorige regering. Het is
niet overgenomen in het regeerakkoord van de huidige regering, maar in het windplan van
minister Demir staat heel vaag dat er een onderzoek zou gebeuren in de nabijheid van grote
infrastructuren. Bestemmingsneutraliteit is een concept dat wil zeggen dat je een
windturbine los van de bestemming op het gewestplan zou kunnen inplanten, bijvoorbeeld
in natuurgebied. We vermoeden dat er de korte termijn hier niets aan zal veranderen.
Wordt er ook gekeken naar de impact van slagschaduw bij de zoektocht naar de locatie?
Bij de inplanting van windturbines is geluid het meest bepalende. De wetgeving zegt dat we
binnen de beschikbare ruimte de productie moeten optimaliseren. De geluidslijn bepaalt of
je ’s nachts moet reduceren. Slagschaduw wordt ook mee bekeken, dat bespreken we op de
volgende rondetafel.
Slagschaduw is een fenomeen dat kan voorkomen ten noorden van de turbine als de zon in
het zuiden staat, en ook ’s morgens en ’s avonds ten oosten en ten westen van de
windturbine. De huidige windturbines produceren slagschaduw. De slagschaduw van de
nieuwe turbines wordt automatisch in combinatie met de huidige situatie beoordeeld.
In welke mate is de hoeveelheid slagschaduw van de huidige windturbines correct?
De exploitant moet zich houden aan de normen en moet dat in een logboek bijhouden. Als
je erom vraagt moet hij dat logboek laten zien, via de milieudienst en milieuambtenaar van
Hamme, zou dat opgevraagd moeten worden. In laatste instantie kan milieuinspectie
betrokken worden bij controles. Als er een meldpunt is van de exploitant, kun je ook daar
terecht.

4. Visualisaties van de scenario’s
Ecopower toont de verschillende denkpistes via visualisaties zodat het verschil tussen de
scenario’s beter te vatten is.
Een voorbeeldvisualisatie wordt op de volgende pagina weergegeven.
Beeld 1: scenario 1 met drie windturbines en een tiphoogte van 150 m
Beeld 2: scenario 1 met drie windturbine en een tiphoogte van 180 m
Beeld 3: scenario 2 met twee windturbines.
Rechts in beeld zie je één van de bestaande windturbines als vergelijking van de visuele
impact. Wanneer de windturbine hoger wordt dan 150 m, dan is bebakening door middel
van rode strepen en een knipperlicht ‘s nachts allicht nodig. Het punt waarop de foto’s
genomen zijn in dit voorbeeld, bevindt zich in de Priester Poppestraat.

Vanop een bepaalde afstand is het visuele effect van een iets grotere mast niet meer zo
groot. Het project zal, zoals een windproject, zichtbaar zijn. Begroeiing en bomen zullen het
zicht op de windturbines op verschillende plekken maskeren.

5. Communicatie
Uit respect voor het traject van de rondetafel werd nog niets verspreid over het onderzoek
dat loopt. Vanuit de coöperaties wordt wel graag gecommuniceerd zodat we zo eerlijk en
transparant mogelijk de klimaatcrisis kunnen oplossen. We beseffen dat het project
mogelijk een aantal lastige gevolgen heeft voor verschillende mensen. Het is de bedoeling
om te luisteren en zo de optie die de beste oplossing biedt te detecteren.
De rondetafel bespreekt hoe communicatie naar de buurt wordt aangepakt. Algemeen vindt
iedereen dat de communicatie vanuit één partij verstuurd zal worden zodat het traject van
de rondetafels verder kan lopen. Er wordt gevraagd om niet te lang te wachten met
communiceren.
Het verslag en alle informatie over de rondetafels is terug te vinden op de website van
Ampère.

6. Volgende stappen in het project
Ampère en Ecopower overleggen over dit project met de gemeenten en met de provincie
Oost-Vlaanderen.
Er is nog geen vergunningsaanvraag in voorbereiding. Bij beide mogelijke denkpistes draaien
we met de wieken van een windturbine over natuurgebied en daar moeten we een
toestemming voor vragen via een aparte vergadering bij de provincie Oost-Vlaanderen. Ter
voorbereiding van de aanvraag van zo een projectvergadering stellen we een dossier samen.
Als de goedkeuring er is, denken we dat het een goede plaats is om een vergunningsdossier
verder voor te bereiden. Dat zou volgen na alle input vanuit de rondetafels, ten vroegste na
de zomer.
Vervolgtraject: we voeren tellingen van vogels en vleermuizen uit om de mogelijke impact te
bekijken.

7. Indrukken vanuit de rondetafel
Het is de bedoeling van de rondetafels om op een transparante manier over het traject te
communiceren, te luisteren naar de buurt. Wat is de eerste indruk van de rondetafel over
de voorgestelde scenario’s?
De deelnemers delen verschillende bekommernissen, over geluid, slagschaduw,
gezondheid, aspecten die niet in de wetgeving gevat zijn of waar studies niet sluitend over
zijn …
Voor volgende rondetafel nodigen we een geluidsdeskundige uit die los staat van dit project
en van windturbines in het algemeen.

De impact van de huidige windturbines schrikt wel af. Bij de bestaande windturbines is er
een windturbine die op 270 m staat van de dichtstbijzijnde woningen. Er is ook een hard
oppervlak tussen waarop het geluid weerkaatst.
Bij het project dat Ecopower en Ampère onderzoeken wordt een ruimere afstand
gerespecteerd. De ligging in landbouwgebied zorgt ook voor veel meer absorptie van het
geluid, zodat effecten veel minder zullen zijn dan bij de bestaande windturbines.
Vogels en vleermuizen vormen een belangrijk aandachtspunt. Voor de meest zuidelijke
windturbine zullen de natuurstudies bepalen of de locatie aanvaardbaar is.

8. Volgende rondetafel
De volgende rondetafel (nummer 3, impact op milieu en omgeving via geluid en
slagschaduw) vindt plaats op maandag 29 maart om 20.00 uur.

