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WINDTURBINES:
NIMBY-SYNDROOM BEREIKT
HET PAJOTTENLAND

‘Het is
verloren
energie’
Verrijzen binnenkort her en der in
het schilderachtige Pajottenland
windturbines van 140 meter hoog?
Niet als het van de plaatselijke bevolking afhangt, die wil die mastodonten niet. In Lennik leidt een
windenergieproject daardoor tot
gekrakeel in het gemeentebestuur.

Een van de windturbines langs de E40 in Wetteren. Komen er zo weldra drie in Eizeringen? © Mieke Dobbelaere
VA N O N Z E R E DACT E U R

TOM HEREMANS
LENNIK Er is ruimte zat en het

kan er flink waaien. Het Pajottenland is dus de ideale locatie voor
de inplanting van windturbines,
toch als we de mensen van Pajo
Power mogen geloven, een vzw
die windenergie in het Pajottenland wil promoten. Onder meer
onder impuls van Pajo Power zijn
er in meerdere gemeenten in de
streek concrete plannen om
windturbines te plaatsen. Of liever, die plannen waren er, want ze
worden even snel weer opgeborgen als ze opduiken, wegens heftig protest van de omwonenden.
In de gemeente Pepingen zouden
binnenkort op twee plaatsen
windturbines verschijnen. In
deelgemeente Bogaarden liep een
project van privé-bedrijf Enervest, gespecialiseerd in windenergie, voor de plaatsing van
drie windturbines (waarvan één
op het grondgebied van buurgemeente Tubeke). Daar stak de
provincie een stokje voor, en ook
de gemeente Pepingen was het

idee niet genegen. Windturbines
moeten volgens de Vlaamse wetgeving langs ‘landschappelijke
lijnstructuren’ staan, en de bescheiden hoogspanningslijn in
Bogaarden voldoet niet aan de die
definitie (snelwegen en spoorwegen wel). Afgevoerd dus, dat project, tot grote tevredenheid van
veel Bogaardenaren.
Even verderop in Pepingen wou
een appelboer twee windturbines
op zijn grondgebied laten neerpoten. Ook hij werd snel teruggefloten, wegens de nabijheid van
woongebied en het te waardevolle landschap. Vreemd genoeg adviseerde ook Pajo Power in dit geval negatief. ‘Dat deden we alleen
omdat twee windturbines plaatsen nooit een goed idee is’, zegt
Wim Vereeken van Pajo Power.
‘Windturbines moet je in groepen
van drie plaatsen, dat is esthetisch veel aanvaardbaarder. Kijk
maar naar de turbines die in Wetteren langs de E40 staan.’
STILTEGEBIED
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zal het misschien niet opvallen,
maar die windturbines zijn geen
klein bier. De masten zijn honderd meter hoog, met de wieken
erbij gerekend bereiken ze een totale hoogte van 140 meter.
In Eizeringen, een pittoresk gehucht van de gemeente Lennik,
bestaan plannen om drie van dat
type windturbines te plaatsen.
Dat idee ontstond nadat Lennikenaar Bruno Moens (tot voor kort
lid van Pajo Power) afstudeerde
met een haalbaarheidsstudie van
zo’n project op het grondgebied
van Eizeringen. Het gemeentebestuur had er oren naar, alle partijen keurden unaniem de beslissing goed om de mogelijkheden
voort te onderzoeken.
In Eizeringen werd meteen een
buurtcomité opgericht om die
plannen te dwarsbomen. En het
moet gezegd: ‘Eizeringen leeft’
houdt niet van half werk. De deelgemeente hangt vol borden tegen
de plannen voor de windturbines,
en het comité investeerde zelf in
een studie van AIB Vincotte naar
de hinder die de windturbines
zouden veroorzaken.
‘Uit die metingen blijkt dat die
grote turbines de geluidsnormen
van Vlarem zouden overtreden’,
zegt Yves Panneels, de voorzitter
van ‘Eizeringen leeft’.
‘We leven, ondanks de nabijheid
van de drukke Ninoofse Steenweg
(N8), bijna in stiltegebied, en de
turbines zouden op minder dan
250 meter van de huizen komen
te staan. Om aan de geluidsnormen te voldoen, zouden ze op halve kracht moeten draaien, waardoor het project niet rendabel

zou zijn. Het is verloren energie.
En dan heb ik het nog niet over de
schade aan het landschap: de
steenweg Asse-Edingen, waarlangs de turbines zouden komen,
is helemaal geen lijnstructuur en
loopt doorheen zowat het mooiste landschap van Vlaanderen.
Een van de turbines zou trouwens
pal naast de Beukendries komen,
een beschermd deel van Eizeringen.’
‘Bovendien beschikt de gemeente
Lennik niet over de nodige financiële middelen om zo’n project uit
te voeren’, zegt Carl Dewever, een
van de drijvende krachten achter
Eizeringen Leeft. ‘De begroting
laat dat niet toe. Je kunt je trouwens ook afvragen of tot zulke
projecten wel moet worden beslist op gemeentelijk niveau.’
GRAANTJE MEEPIKKEN

De grote pleitbezorger van de
windturbines in Lennik is,
vreemd genoeg, de N-VA (die er
Lennik2 heet). Geert De Cuyper,
lijsttrekker van die partij en eerste schepen in Lennik, hoort al de
argumenten contra hoofdschuddend aan.
‘Om te beginnen hoeft de gemeente nauwelijks te investeren
in dit project’, zegt hij. ‘We moeten alleen enkele gronden kopen,
de echte investering zou uit privéhoek komen. Dankzij het coöperatieve karakter zouden de inwoners én de gemeente een graantje
kunnen meepikken van de winsten. Voor zover het windenergieproject zou voldoen aan de wettelijke normen inzake onder meer
geluidshinder – en dat zal een bij-

Het actiecomité ‘Eizeringen Leeft’
bijt van zich af. © rr

‘Windturbines,
een inbreuk op
het landschap?
Het Pajottenland
is toch Bokrijk
niet’
GEERT DE CUYPER (N-VA),

eerste schepen Lennik

komende studie definitief moeten uitmaken – kan het worden
uitgevoerd. Of een windturbine
een inbreuk is op het waardevolle
landschap? Dat is subjectief. Het
Pajottenland is toch Bokrijk
niet?’
GEEN DRAAGVLAK

Ondertussen is het windturbineproject een twistappel in het gemeentebestuur, van de eensgezindheid blijft nog weinig over.
De drijvende kracht achter het
project, Bruno Moens, is onaf-
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Wortels
N-VA Beersel roept de inwoners op de Franstalige pamfletten die de Franstalige formatie UF (Union des Francophones) gisteren in de gemeente verspreidde, op het adres
van haar lijsttrekker Ben
Weyts binnen te brengen.
Voor elke vijftig ingezamelde
exemplaren wil de partij een
typisch Vlaamse boomsoort
zoals een knotwilg of esdoorn
planten in Beersel ‘zodat duidelijk is dat onze gemeente
Vlaams geworteld blijft, wat
het UF ook moge eisen’.
‘Zo wordt de UF-propaganda
omgetoverd in iets nuttigs en
positiefs voor onze streek’, zegt
Weyts. Hij wijst erop dat het
UF voor de verspreiding van
zijn pamfletten in Beersel al
voor de tweede keer gebruik
maakte van de diensten van
De Post. ‘Aan geld geen gebrek
blijkbaar.’

Buikdansen
De Leuvense CD&V-kandidate
Evin Aydogan van Koerdische afkomst belooft gratis
buikdanslessen als ze wordt
verkozen tot gemeenteraadslid. ‘Extreem-rechts pakt uit

met karikaturen en stereotypen over moslims en allochtonen. Zo beweren ze bij hoog en
laag dat mensen met ouders
uit een niet-Europees land
nooit een verrijking kunnen
zijn voor onze Vlaamse cultuur. Ik wil het tegendeel bewijzen’, zegt ze.
Aydogan hoopt als politica de
tewerkstellingskansen van
allochtonen te kunnen verhogen door ze beter op te leiden.
Ze pleit daarbij voor ‘het ontwikkelen en aanbieden aan
scholen en bedrijven van
workshops ter bevordering
van de kwalificering van allochtonen’.

Voorakkoord
Open VLD en Groen in Meise
dienen een klacht in wegens
het verspreiden van een volgens hen valse mail waarin
sprake is van een voorakkoord
tussen beide partijen. ‘Deze
mail heeft echt de bedoeling
om onze partij te schaden. Ik
kan alleen maar duidelijk
stellen dat er geen voorakkoord is’, zegt schepen MarieJeanne Thaelemans.
Met bijdragen van Wim Winckelmans, Joris Herpol en Belga.

WIN DUO-TICKETS OP WWW.SALONTESTAMENT.BE

hankelijk kandidaat op de lijst
van Lennik2. Carl Dewever, drijvende kracht achter Eizeringen
leeft, prijkt op de lijst van CD&V,
die daardoor meteen kleur bekent. En burgemeester Irina De
Knop van Open VLD? Die haalt
ook enigszins bakzeil. ‘Er is duidelijk geen draagkracht voor dit
project’, zegt ze. ‘Ik ben zeker niet
tegen windenergie, maar misschien moeten we eerst andere
opties bekijken.’
Dat deed ook Michel Doomst, de
CD&V-burgemeester van buurgemeente Gooik. Aanvankelijk zou
hij meestappen in het project en
een vierde turbine in dezelfde lijn
op zijn grondgebied laten plaatsen. ‘Na buurtoverleg bleek daar
duidelijk geen draagvlak voor te
bestaan’, zegt Doomst. ‘We hebben nu geopteerd om mee te investeren in een windturbineproject langs de E314, in de buurt van
Diest.
NIMBY

Of het windturbineproject in
Lennik er ooit komt, is dus lang
niet zeker. ‘Zo zie je dat het Nimby-argument (Not In My Backyard, red.) het nog steeds haalt’,
zegt Wim Vereeken van Pajo Power teleurgesteld. ‘Mensen weigeren in te zien dat ze moeten investeren in energie van de toekomst, ook in het Pajottenland.
Investeren in windparken in
Diest is makkelijk, maar wat als
de mensen in de dichtbevolkte
streek rond Diest zeggen: “Zet die
windmolens in het Pajottenland,
daar woont haast niemand?” Het
is doodjammer.’

Ook als je er niet meer bent,
kan je nog meer
betekenen dan je denkt.
Meer info op
NEEM EEN GOED DOEL
OP IN JE TESTAMENT

MAANDAG 5 NOVEMBER 2012
van 10 tot 16 uur
PALEIS VOOR SCHONE KUNSTEN
(BOZAR) – BRUSSEL
Kosteloos, discreet en vrijblijvend
eerstelijnsadvies van notarissen
Lezingen over het duolegaat en het erfrecht
binnen nieuw samengestelde gezinnen
Gratis boek “Goed geven”, gids over
schenken en erven
Gratis hapje en drankje
Kennismaking met negentig goede doelen
Gratis toegang tentoonstelling “Constant
Permeke”

