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Wie, wat, waar,
wanneer en waarom?
Karen DE WINNE

Studieverantwoordelijke Wegen en Verkeer



• Opdrachtgever: Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)

• Verantwoordelijk voor beheer van Vlaamse autosnelwegen, 
gewestwegen, fietspaden maar ook bruggen en voertuigtunnels 

Wie? 



• Zelf groene stroom opwekken

• Pilootproject aan het complex Zelzate-West, waar de E34 met de R4 
kruist

• Plaatsen van een middelgrote windturbine van 60m hoog (40m 
ashoogte met wieken van 20m)

• Plaatsen van 5000m² zonnepanelen

• De nabijgelegen Debbautstunnel en Zelzatetunnel op die manier 
voorzien van elektriciteit

Wat gaan we doen?



Pilootsite in de twee zuidelijke lussen van het complex Zelzate-West R4xE34

Waar?



• Het project zit nog in de voorbereidingsfase
• We vragen binnenkort de vergunning aan. Dossier moet hiertoe 

nog aangevuld worden
• Dan volgt openbaar onderzoek

• OPGELET: onderzoek loopt dus niet van 22 mei tot 22 juni. 
Exacte datum wordt nog op de projectwebsite meegedeeld

• Start werken: ten vroegste in 2023 - als alle vergunningen rond zijn

Wanneer?



• Vlaanderen engageert zich om de Europese energiedoelstellingen 2030 
te halen en ook AWV werkt hieraan mee

• AWV wil een veilige, vlotte en duurzame mobiliteit voor alle 
weggebruikers in Vlaanderen

• Meer inzetten op energie-efficiëntie en energie-opwekking

Waarom?



• Tunnels zijn echte energieslurpers:

• De verlichting brandt er dag en nacht. Overdag staat die trouwens 
harder dan ‘s nachts, om het verschil tussen het daglicht buiten en 
het kunstlicht binnen de tunnel te verkleinen 

• De ventilatoren en pompen voor grond-en regenwater verbruiken 
enorm veel

• Momenteel wordt hiervoor elektriciteit van het net getapt. Door zelf 
groene stroom op te wekken, kunnen we deze tunnels duurzamer 
maken

Waarom aan een tunnel?



• Zelzatetunnel en Debbautstunnel zijn elektrisch aan elkaar gekoppeld => 

groter intern verbruik => veel potentieel voor hernieuwbare energie

• Netaansluiting twee transformatoren van elk 630 kVA

• kwartuurverbruiksgegevens 2018 van de Zelzatetunnel:

• max.302MWh per maand

• min.135MWh per maand

• gemiddeld 214MWh per maand

• Totaal elektriciteitsverbruik 2018: 

• 2.565MWh 

• = verbruik van gemiddeld 

850 gezinnen

Waarom aan de Zelzatetunnel?



overzicht verbruik Zelzatetunnel op maandbasis

Waarom aan de Zelzatetunnel?



Installaties en 
onderzoek
Karen DE WINNE

Studieverantwoordelijke Wegen en Verkeer



• Middelgrote windmolen van 250kW

• ±40 meter ashoogte - 20 meter wieken

• Zonnepaneleninstallatie van 700kWp

• ±5000 m²

Welke installatie komt er dan?



• Kleine of middelgrote windturbines (KMWT) zijn zeer complementair 
aan zonnepanelen-installaties:

• Zonnepanelen produceren vooral  tijdens de zomermaanden, 
KMWT eerder in de herfst en winter, wanneer er gemiddeld meer 
wind is

• Zonnepanelen produceren enkel 
groene stroom overdag, waar KMWT 
ook ’s avonds en ’s nachts groene 
stroom kunnen produceren

Welke installatie komt er dan?



• Resultaat:

• CO2 verlaging: ±350 ton/jaar

• Energiebesparing: ±1GWh/jaar

• Energieopwekking: ±1GWh/jaar

Wat wordt er hiermee gerealiseerd?



Geen aangetoonde hinder voor bewoners door de keuze voor een relatief 

kleine windturbine en zijn locatie ver verwijderd van de dichtstbijzijnde 

bewoning. Om dit na te gaan hebben we verschillende studies uitgevoerd:

● Visualisaties
● Slagschaduwstudie
● Geluidsstudie;

Geen aangetoonde hinder voor fauna en flora - hiervoor volgende studies 
gedaan:
● Controle habitatrichtlijnen;
● Risicoatlas vleermuizen;

Belangrijk: Studies zijn steeds uitgevoerd uitgaande van worst-case scenario.

Welke hinder zal dit mij opleveren?



Visualisaties

Uit de visualisaties blijkt duidelijk dat de 
windturbine een beperkte visuele impact zal 
hebben en niet storend is in het landschap. Dit 
komt mee voort uit het feit dat vandaag reeds 
grotere turbines aanwezig zijn in de omgeving. 
De visualisaties werden vanuit verschillende 
locaties opgemaakt waaruit blijkt op welke 
manier de windturbine zich integreert in zowel 
de nabije (op de weg) als de ruimere (in de 
wijk) omgeving van de site. Voor de opmaak 
van de visualisaties werd uitgegaan van de 
maximale dimensies die dit type windturbine 
kan hebben namelijk een masthoogte van 40 
meter en rotordiameter van 40 meter.



Visualisaties
Zicht richting de projectlocatie vanuit 
de wijk Debbautshoek (zonder turbine)

Zicht richting de projectlocatie vanuit 
de wijk Debbautshoek (met turbine)



Visualisaties
Zicht op de windturbine van op de E34 richting oost  



Zicht op de windturbine van op de R4 richting noord

Visualisaties



Hier gaan we na of er door mensen in de omgeving 

hinder kan ondervonden worden van de 

slagschaduw:

- Op de blauwe lijn heb je 4 uur 

slagschaduw/jaar

- Op de gele lijn 8 uur slagschaduw/jaar

Om vergund te worden mogen binnen de gele lijn 

geen woningen staan. In dit project staan er zelfs 

geen woningen binnen de blauwe lijn, wel een deel 

van sommige tuinen.

Het effectief waarnemen van slagschaduw wordt 

echter ook belemmerd door de aanwezigheid van 

vb. bomen.

Studie slagschaduw



Deze studie gaat na hoe ver het geluid reikt van een 

windturbine. De blauwe lijn geeft aan waar het geluid 

39dB bedraagt. Dit is vergelijkbaar met het geluid van 

een stille koelkast.

Verder weg zal dit geluid nog minder zijn. 

Belangrijk is bovendien dat het geluid van het 

wegverkeer veel sterker is dan het geluid van de 

windmolen.

De windturbine zal dus niet hoorbaar zijn voor 

woningen in de omgeving.

Geluidstudie



• Er zijn zowel effectenbeoordelingen inzake beschermde gebieden (flora), als 

beschermde soorten (fauna) uitgevoerd. Deze effectenbeoordelingen tonen aan dat er 

geen impact is voor de bestaande planten of dieren (vogels, vleermuizen,...)

• Conclusies van effectenbeoordeling zijn bevestigd door het Agentschap voor Natuur en 

Bos

(zie volgende pagina)

Impact op natuur



Impact op natuur



Besluit:

• Voor de omliggende bewoning is er geen aantoonbare hinder op het vlak van zicht of 

geluid.

• Ook voor de omliggende natuur konden geen meetbare negatieve effecten 

vastgesteld worden. 

Samenvatting



Contact &
Communicatie
Jef SCHOENMAEKERS

Communicatieverantwoordelijke Wegen en Verkeer



Hoe blijft u op de hoogte?

• Voor de laatste informatie kan u terecht op: 
https://wegenenverkeer.be/werken/pilootproject-groene-stroom-aan-c
omplex-zelzate-west 

• We houden u indien nodig op de hoogte met bewonersbrieven

• Heeft u alsnog vragen? Contacteer ons: 

Afdeling VWT van Agentschap Wegen en Verkeer

verkeer.telematica.wegsystemen@vlaanderen.be

02/553 78 01

Communicatie


