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BIJLAGE: TOELICHTING BEREKENINGSWIJZE RUIMTELIJK POTENTIEEL 
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In deze bijlage wordt een meer gedetailleerde toelichting gegeven bij de rekenmethodiek voor de bepaling 

van het ruimtelijk potentieel van een locatie voor KMWT. Er zijn verschillende categorieën van ruimtelijke 

restricties bepaald, waarbij iedere categorie zijn eigen specifieke benadering heeft: 

- veiligheid nabij woongebieden; 

- natuurrichtlijnen; 

- archeologie; 

- cultuur-historisch erfgoed; 

- transportinfrastructuur; 

- veiligheid en Seveso; 

- geluid; 

- slagschaduw; 

- bestaande windturbines; 

- hoogterichtlijnen voor windturbines in kader van luchtvaart, defensie en radars.  

 

Hieronder wordt de benadering voor elke ruimtelijke restrictie toegelicht.  

 

Veiligheid nabij woongebieden 

In de voorliggende potentieelstudie wordt een onderscheid gemaakt tussen woningen gelegen in 

woongebied en woningen die niet gelegen zijn in woongebied (zonevreemde woningen) op basis van het 

gewestplan. Een woning wordt beschouwd als kwetsbaar object in een veiligheidsstudie voor windturbines. 

Een woonzone met meerdere woningen kan dus beschouwd worden als een gebied met een grote 

concentratie aan kwetsbare objecten. In deze studie wordt daarom volgende zones gedefinieerd: 

- in woongebied en een bufferzone met een straal van een halve rotordiameter rondom het woongebied 

➔ categorie 4; 

- een zone van tweemaal de tiphoogte rondom woongebied ➔ categorie 3. 

 

Dit is eerder een conservatieve benadering. Voor projecten nabij woongebied is een veiligheidsanalyse 

aangewezen, waarin een meer specifieke te respecteren afstand ten opzichte van het woongebied bepaald 

wordt.  

 

Natuurrichtlijnen 

Beschermde natuurgebieden vormen een belangrijke limiterende ruimtelijke factor bij de realisatie van 

KMWT in Vlaanderen. Realisatie van KMWT in natuurgebied of directe overzwaai van de turbinebladen in 

natuurgebied is daarom absoluut te vermijden. Aangezien de aanwezigheid van windturbines, ongeacht de 

grootte of het type, nabij natuurgebied ook een impact kunnen hebben op het lokale fauna, is er in het 

model een vaste bufferzone gehanteerd rondom natuurgebied waarbinnen windturbines minder wenselijk 

zijn. Hierbij worden alle types natuurgebieden hetzelfde behandeld. De bufferzone is bepaald op basis van 

expert judgement, op basis van invloedszones die gebruikelijk worden gedefinieerd in ecologische studies.  

 

Volgende methodiek wordt toegepast voor natuurgebieden: 

- natuurgebied en bufferzone van halve rotordiameter rondom het natuurgebied ➔ categorie 4; 

- vaste bufferzone van 200 m rondom het natuurgebied ➔ categorie 3.  

 

Archeologie 

Binnen deze potentieelstudie worden beschermde archeologische sites niet beschouwd als potentiële sites 

voor KMWT. Omdat directe overzwaai van de turbinebladen over de site niet wenselijk is, wordt er een extra 

bufferzone van een halve rotordiameter gedefinieerd rondom de site waarbinnen geen KMWT gerealiseerd 

kunnen worden. Deze zone krijgt categorie 4. 

 

Cultureel erfgoed 

Cultureel erfgoed kan een remmende factor zijn bij het vergunnen van KMWT in Vlaanderen. Hierbij wordt 

door de vergunningverlenende instantie beoordeeld wat de impact is van de KMWT op cultureel erfgoed in 

de nabijheid van de projectsite. Dit kan zowel een beoordeling zijn van de effectieve hindereffecten als 

bijvoorbeeld de visuele impact van de KMWT op het landschap. 
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Aanwezigheid van cultureel erfgoed is een belangrijk aandachtspunt, maar wordt binnen het GIS-model niet 

beschouwd als strikte uitsluitingsvoorwaarde, tenzij voor UNESCO-werelderfgoed, omwille van de 

conservatie-eisen die gesteld worden aan deze sites.  

 

Volgende beoordelingsmethodiek wordt toegepast binnen de potentieelstudie: 

- UNESCO-werelderfgoed en straal van een halve rotordiameter rondom object/site ➔ categorie 4; 

- overige erfgoedobjecten en straal van halve rotordiameter rondom object/site ➔ categorie 3.  

 

Belangrijke bemerking is dat bij de aanwezigheid van cultureel erfgoed nabij de projectsite, de 

vergunningverlenende overheid zal beoordelen in welke mate een KMWT verenigbaar is met dit erfgoed. 

Deze beoordeling is steeds project specifiek en heeft een subjectief karakter. Dit aspect dient verder 

bestudeerd te worden in een meer gedetailleerde haalbaarheidsstudie en/of reeds voor de 

vergunningsaanvraag getoetst te worden met de vergunningverlenende instanties.  

 

Transportinfrastructuur: wegen, snelwegen, spoorwegen, kanalen en bevaarbare waterwegen 

Transportinfrastructuur, zoals wegen spoorwegen en kanalen, worden beschouwd als positieve 

aanknopingspunten voor windturbines. Omwille van veiligheidsredenen (ijsvorming, bladbreuk enzovoort) 

mogen de turbinebladen echter niet over de transportweg draaien. Binnen deze potentieelstudie wordt 

daarom ten opzichte van transportinfrastructuur een vaste veiligheidszone gerespecteerd, in functie van de 

halve rotordiameter van de beschouwde KMWT, waarbij voor wegen de minimumafstand van 10 m wordt 

gehanteerd. Deze zone krijgt categorie 4.  

 

Veiligheid en Seveso 

De nabijheid van een Seveso-inrichting bij een KMWT verhoogt het indirecte risico, door de aanwezigheid 

van gevaarlijke en mogelijks explosieve stoffen. Daarom is het aangewezen om een voldoende grote 

veiligheidsafstand te bewaren tussen de KMWT en de Seveso-inrichting.  

 

In deze studie wordt als veiligheidsafstand tweemaal de tiphoogte van de KMWT beschouwd, wat een goede 

eerste benadering vormt voor de werpafstand. Deze veiligheidszone rondom de Seveso-inrichting wordt 

beschouwd als categorie 3.  

 

Geluidsnormen 

Het brongeluid van een windturbine is zeer afhankelijk van het type en design van de windturbine, maar niet 

altijd direct gelinkt aan de afmetingen van de windturbine. Bovendien zijn de te respecteren geluidsnormen 

in Vlaanderen afhankelijk van de gebiedsinvulling, waarbij de geluidsnormen voor woongebieden op meer 

dan 500 m van industriegebied het meest streng zijn (43 dB overdag en 39 dB ’s avonds/’s nachts).  

 

Dit maakt de vertaling van de te respecteren geluidsnormen naar concrete ruimtelijke restricties bijzonder 

moeilijk. In deze studie zijn daarom volgende aannames genomen, op basis van expert judgement: 

- afstandsrestricties ten gevolge van de geluidsnormen worden enkel genomen ten opzichte van 

woongebieden, zoals ingetekend op het gewestplan, omdat woongebieden de meest gevoelige 

gebieden zijn; 

- er worden twee bufferzones gedefinieerd ten opzichte van woonzones met een vaste afstand, afhankelijk 

van de grootte van de beschouwde windturbine: 

· zone 1 ➔ categorie 3: 

- straal van 50 m voor winturbines met een vermogen tot 10 kW; 

- straal van 75 m voor windturbines met een vermogen tussen 10 kW en 100 kW; 

- straal van 100 m voor windturbines met een vermogen tussen 100 kW en 300 kW. 

· zone 2: ➔ categorie 2: 

- straal van 100 m voor winturbines met een vermogen tot 10 kW; 

- straal van 150 m voor windturbines met een vermogen tussen 10 kW en 100 kW; 

- straal van 200 m voor windturbines met een vermogen tussen 100 kW en 300 kW. 
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Slagschaduw 

In de potentieelstudie worden zowel woningen in woongebied (in overeenstemming met het gewestplan) als 

zonevreemde woningen (op basis van het GRB) beschouwd als slagschaduwgevoelige objecten. Omdat de 

slagschaduwbelasting van een object afhankelijk is van de afstand van het object tot de windturbine, worden 

er 3 zones gedefinieerd in de studie: 

- zone 1: tussen 0 m en 1,5 maal de tiphoogte van het beschouwde type KMWT: in deze zone kunnen er 

enkel maar KMWT gerealiseerd worden mits het nemen van mitigerende maatregelen om de 

slagschaduwimpact te reduceren ➔ categorie 3; 

- zone 2: tussen 1,5 en 2,5 maal de tiphoogte van het beschouwde type KMWT: in deze zone kunnen er 

KMWT gerealiseerd worden, maar dienen er mogelijks beperkte mitigerende maatregelen genomen te 

worden om de impact van slagschaduw te reduceren ➔ categorie 2; 

- zone 3: op een afstand van meer dan 2,5 maal de tiphoogte van het beschouwde type KMWT: in deze 

zone kunnen KMWT gerealiseerd worden ➔ categorie 1. 

 

Voor industriegebieden, havengebieden en gebieden met openbare nutsvoorzieningen (op basis van het 

gewestplan) wordt er een afwijkende methodologie gehanteerd. Dit betreffen namelijk de eerste 

zoekgebieden voor windenergie. Wanneer een dergelijk gebied ingedeeld zou worden als categorie 3, enkel 

en alleen te wijten aan slagschaduwbelasting op overige bedrijven op de site, krijgt deze toch categorie 2. 

Productiebedrijven en dergelijke worden namelijk niet beschouwd als slagschaduwgevoelige objecten.  

 

Bestaande windturbines 

Omdat het te dicht plaatsen van een KMWT bij een reeds bestaande windturbine een effect zou kunnen 

hebben op het energetisch rendement van de bestaande turbine, wordt er in de potentieelstudie een 

afstand van 500 m (circa 4-5 keer de rotordiameter van grote windturbines) gerespecteerd ten opzichte van 

reeds gerealiseerde windturbines. Binnen deze zone kunnen geen KMWT gerealiseerd worden. 

 

Hoogtebeperkingen vanwege luchthavens, defensie en radars  

In opdracht van het Directoraat-Generaal 

 Luchtvaart (DGLV) is door het Nationaal Geografisch Instituut (NGI) een kaart opgemaakt met 

hoogterichtlijnen voor windturbines in Vlaanderen: luchtvaartadvieskaart Vlaanderen. Bij overschrijding van 

de aangegeven hoogtelimiet op een bepaalde locatie, wordt het advies van Skeyes ingewonnen bij de 

vergunningsbeoordeling. Deze kaart is binnen het GIS-model vertaald als volgt: 

- hoogterichtlijn van 0 meter (rode zone): in deze zones dient voor elke windturbine het advies van Skeyes 

ingewonnen te worden. Deze rode zones bevinden zich in de dichte nabijheid van vliegvelden in radars. 

Realisatie van KMWT in deze rode zones is weinig waarschijnlijk ➔ categorie 4;   

- variabele hoogterichtlijn tussen 0 en 25 m (oranje zones): in deze zones varieert de hoogterichtlijn tussen 

0 en 25 m in functie van de afstand tot nabij gelegen vliegvelden en radars. Deze zones sluiten aan op 

rode zones. Realisatie van KMWT in deze zones is afhankelijk van de dimensies van de windturbine: 

· tiphoogte < hoogterichtlijn ➔ categorie 1; 

· tiphoogte > hoogterichtlijn ➔ categorie 3;  

- hoogterichtlijn van minstens 25 m: sommige gebieden, zoals een groot gedeelte van de  

provincie West-Vlaanderen, hebben een vaste hoogterichtlijn van 25 meter. Andere gebieden hebben 

een hoogterichtlijn die varieert tussen 25 en 60 m. In deze gebieden is de realisatie van KMWT in 

principe wel mogelijk. In deze gebieden zijn in het verleden dikwijls ook al grote windturbines 

gerealiseerd. Binnen de potentieelstudie worden deze zones daarom beschouwd als potentieel 

zoekgebied ➔ categorie 1. 




