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District, Natuurpunt en Leefbare Noordrand uiten kritiek op windmoten op paar honderd meter van centrum

Turbine vier keer hoger dan de kerk
Windmolenbouwer Vleemo wil in
Luithagen in de Antwerpse haven
twee turbines bouwen die, inclu-
sief de wiek, maximaal23O meter
hoog zouden ziin. Het distridsbe-
stuur'van Ekeren, llatuurpunt Ant-
werpen iloord en Lenora (Leefba-
re Noordrand) verzetten rich.

"De affiche die het openbaar on-
derzoekvoor de nieuwe windffibi-
nes aankondigt, heb ik toevallig
ontdekf', vertelt districtsburge-
meester Koen Palinds( (N-VA). "Ik
zou nochtans verwachten dat de
bouwheer het districtsbestuur
officieel op de hoogte stelt."
"We bouwen inderdaad twee h.r-

bines, waanroor het openbaar on-
derzoek nog .lopende is", zegt
Vleemo-CEO David Daggelincloc.
'We wadrten nog op adviezen en er
volgt nog een hoorziuing bii de
gewestelijke omgevings,trergun-
ningscommissie. Normaal gezien
begint de bouw nadat de vergun-
ningis toegekend."
"De windnrbíne komt net orrer de

Luithagenbrug in het verlengde
van het Groot Hagelkruis; vlak b{
het Ekers Moeras en de Bospolder
en op vijftronderd meter van de
woonwijken Schoonbroek, Roze-

maai en Hageilcruis", zegt Willy
Ibens van Natuurprunt. "Het
worden turbines met eer tiphoogte
van 230 meter of blina vier keer de
hoogte van de torcn van de Sint-
Lambertuskerk. Maar net nu in
Vlaanderen het liót dreigt uit te
Bàil, is het niet evident om een
nieuwe windnrbine in waag te
stellen", stelt lbens.
HetAnnnrerpse havengebied op de

rechteroever is 6.784 hectare
groot. ln die ruirnte moetenlocaties
voor windturbínes worden
gekozen die zo weinig
mogelijk impact heb-
ben op mens en na-
tuur. "En daar
loopt het Ínis", é
zegt Ibens- "De .--_
windttubine in de
Transcontinen-
taalweg en de
Nieuwlandweg
staatveel te diótbij
de Ekersewoonwijken
ennahrurgebiedm."
Wim Gonthier van Leefbare

Noordrand deelt de bezorgdheid
van het district en Natuurpunt.
'Wii dragen al de lastvan de A12 en
laijgen er nu nog problemen b|j. Ik
denk aan geluidshinder en - mis-

Districtsburgemeester Koen Palinckx ontdekte de aankondiging van het
openbaar onderzoek eerder toeva[[ig. FoTo MARcwouTERs

De windturbine komt
rechts beneden de Luithagen-
brug: De windturbines die u

ziet in de achtergrond liggen
op grote afstand en vormen
geen hinder. Foro M^Rc wouTERs

De geplande wind-

sdrien nog erger - slagschadtnv."
'Wii plannen onze nrbines altijd

zo in dat er in principe geen last is
voor de omgeving, bifrroorbeeld op
het vlak van slagsdraduw of gsluid.
In het geval van Ekeren, kanje bf-
voorbeeld zien dat de A12 er nog
fi$sen loopt. Wat beueft de nab$-
heid tot de Bospolder, ook daar
wordt alles getoetstengaanwe met
specialisten orrerleggen", reageert
Daggelincloi.
De impact op de natuur en het

welzijn van de Ekerse burgers is
volgens Nanrurpunt en het dis-
trictsbestuur te groot om eën ver-
gunning te geven. Het distriq. zal
daarom eennegatief advies formu-
leren. "Ik ben ervan orrernrigd dat
de stad ons advies zal rrolgen", zegt

Palinclx.
Natuurpunt en Lenora dienen
rechtstreeks benryaar in.
Omwonenden kunnen nog
tot 28 september beanraar in-
dienen.
De twee windilrbines zou-

den een vennogen van 3,2
megawatt hebben, waarmee ze

stroom zouden leveren aan 4.2A4
Seannen.
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De toren van
de Sint-
Lambertuskerk.

turbine woldt vier keer hoger.
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Boodschappen doen?
Klop gewoon aan bii uw
nieuwe buur!
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