
Eerste windturbines in Sint-Truiden  

Schepencollege geeft fiat voor drie windmolens  
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SINT-TRUIDEN - Het schepencollege van Sint-Truiden keurde de milieuvergunning goed voor drie 
windturbines langs de expresweg (N80). De actiegroep ‘RedtHaspengouw’ diende bezwaar in.  

‘De drie turbines langs de expresweg zijn wellicht de eerste en de enige die in Sint-Truiden geplaatst 
worden’, zegt schepen voor Milieu Filip Moers (SP.A). ‘Het Limburgse windplan omvat 44 
voorkeurgebieden in de provincie. De locatie aan de N80 is waarschijnlijk nog de enige plaats waar 
windturbines mogelijk zijn in de stad. Een bouwvergunning en een milieuvergunning voor het bouwen 
van vijf windturbines aan de Saffraanberg is afgeleverd aan Limburg Wind(t), maar er moet nog groen 
licht komen van de Regie der Luchtwegen en Defensie. Ernstige luchtvaartgebonden activiteiten op de 
industriezone in Brustem en windturbines in de directe omgeving zijn niet complementair.’  

‘RedtHaspengouw’ organiseerde een petitie tegen de windmolens en er werden negentien 
bezwaarschriften ingediend. De grootste bekommernis van de tegenstanders is overlast van geluid en 
slagschaduw. Ook natuurverenigingen toonden zich ongerust.  

‘De impact op de natuur is beperkt. In de omgeving bevinden zich twee habitatgebieden. Het 
Provinciaal Domein Nieuwenhoven ligt op meer dan 1.200 meter en het kleinere Kluisbos op 700 
meter. Tussen Nieuwenhoven en het projectgebied liggen de N722, de woonkern van Kortenbos, de 
spoorweg, de hoogspanningslijn en de N80’, zegt Filip Moers.  

Om tegemoet te komen aan de opmerkingen van de tegenstanders, koppelt het stadsbestuur zware 
voorwaarden aan de goedkeuring. Zo moeten maatregelen genomen worden opdat de richtnormen 
voor geluid en slagschaduw niet overschreden worden. Een gereduceerde werking, zowel ’s avonds als 
’s nachts, moet de geluidsnormen binnen de perken houden. De windturbines moeten worden 
stilgelegd als de grenswaarden van de slagschaduw overschreden worden. De stad Sint-Truiden vraagt 
op regelmatige tijdstippen rapporteringen.  

De Bestendige Deputatie moet de vergunning nog afleveren. Om het project te kunnen realiseren moet 
Ecopower over een milieu- en een stedenbouwkundige vergunning beschikken. 


